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هتمبألممفعلاالىفمئألمحيما

صءصكماصىمحصصمصالا3لمء4معى
2هصص44همهدمصصفيأءهلمصيي

فبهاللمأللفإلفنآقأالعمطاال

دألأآكملثيليجمبمهصمر3ض 05لم4مم صلم

ئغاكعمألئئيمزئجمصئهمضعئفالمث صع

هيألبرصمءأثماهءمييومر
ضصمصأمه53مىصى

لمخالهطصلفةكدفيفئماترفلعالحبعألناممئئالؤمؤ
فئمفصىعصصصصجمص

بهآلظالئنإفهعئنأجمئأماالتعرجماميدبرفالط برمىصحصأى

يآرنغجمفدىاألفلتخعالمحفبافافىلمجكيئهثك لميامالهيشو





فيثا

نيمئيالستاذسث

سلياالنمدسممأبنض
كالعهدجواببن6للهعهد

قيبعلومهولبهففعناللله
ممتدالماعنببا

أممىلنين

امبن
ناةقدومألئملنورعذاألعمأقحينفيهألقعا

أ9يثابنحسايثاصالمحبيابدحعطمإثاعيدئا
ألحيبىتفيصسرهعقبرةوشاشتههممافىاممادإ

ثبمثكجصيأفلحوةميقحورإعمئأقيفعثي

صفليزجمطبعتمامحنح
لفىحميمساللدعببمدالللجمعامحتمقنالقةعلى
أيهتجمعلىمماباجمأمميمالنسالمبنعملمالثهبنهدسل

الفدمفكهألتهأعال



مخملنإتاآلي
هقولخيالكلياتممكهخالاللةمممسمىيرليعإبوصكلالذدتهلىا

بهامكاصاف9اطلعقايقيأللمحباتأثالمعللفوشبمحملفمخمد
بالماليرالهيكاجمالألدآاوإهماتفىالإهقددالىألطمواطفا

والهمحنأشايمبدالبدعبالنأتالءودئعثدأفيمعالتبو
يألكطالمتهيأال3ااياقألمالكلوصصلهياهثهالاالامعأيأفى

دفمغالمشائياتوالحيلهالهـييالتالعأصفففممىخاحنألممانيبههبنا
الهاينأتلداكواثلدنةاواالوصذباىمبخالن

8وايمأتكالالهاتآفيثطمعأالممهعقالكبأجماهـتالهطفعبهاتكئقهل
الويإنياتأتوآلثآآلفيبرفوميأكهـاباوالمعهعقغالالفاالم

4كادبميلهمبقبهمأتيفهااعدممتالاليالتهأ

دللهةذبائهكلبالبئخفعتممقالىكلدىافتثاتقاواليفااتالذ
أالقهوصيابدعيياتالاحوألفىهقوالالتيجاالمحمدثاتإكليمألىا

اميهييأصلبماوصىجانياتإثوالياسعاصاتصويح
اوحمععليهدطالتهعمبنالناهممبالهتقألمحاماففيهناتالمحح

ألمحاتالهقياهمةممحمالصلافبهفىال

ابالحودلاوبالمقاهاتاأالبأداتهقاضالكسلففيل
دزآلواودافظارةلوبوثالىتهبااتجاألهثاعلاممافالمعأباامىنغاي
المودأتوبالخألماالتاوربالهممأتاالسأثولمقهظأوإللمهألقابملياتباا

كنثاتماوبالتضتلإوبألملىياتالالمهخىمقكواططقى
نيالروأدفلىاوبالعلوأبهلثهـاوصااأيفةةاودبه

اصصضلسى



م

محهلىيطاعهبفيلطعالللىثعأشيغاإللهقعهدكلكمم
فيمنهايب9نجفيصطلثهدمكامفلالبالغقلفعالمىمعا

بغييفىالالشأدةلمطفيبقلهبهألمجلوالعاتافى
بقاسسهفىالهعبيناهىلعفانلصدئمهامئأيماا

معالدىالمحئعهألكهفهالدألهالودسوببأهاغمالنفه
فمإغطفصةدووالجنمهةداظالتدداظلمعنيمادامحبةهحال

8النسوانةومعاشتئقةاةصااللةإليظمخاحصطالمعإلفيه

ففالىإلاطعامعيقلةابتآانكلالأالمشأيخىاك
لمىالهاالوجمحالحلواتضةياالينعالماآناالىالعىااةالممن9

ئالنالكهلىهبالالمعبمضعهالعاسفثمهتألفطاتوالمقاط

هأكلالبيماثليأفاحكبمالتهنجاالتيغهافالسنةاعتقاثاهلكئي
السممايعصلىكلبمائهـحذحليخلاومقياينمشاصلهامحنال

مبراحسطهواللهصولدكنناللدلحأوكفمهبهور

حوهعرصهممالماشماالكبئحمطكايالنالآيمق
صهـهاشاجمحكإلقديرعلىعالمططهي

ممهألىلارافىبخألبهدللثميافمهافدخ9حيأةمعلمب
لعفويثيفضل9خنبعللهبنعقابهبلمباالليهوليعمى

ىمقمهسسخوشسبيجميمالروقدقنهأحقلدولنشيعم
هشكقيتعديبصمقكمشفاعةاكصقنيئهةوص

صيميانمطخلقاتقليبنستهواصودناندج

هالاللهرادزالعماليعاشيعاكننبرإيتددمعزبهحعامأثلمع
المصدصالشفيحالمىلىاللىصىغياصكألهدصكسييآواحلىيحم

اضوهـامماثمفلىهاقضدنجقعلىنحبنضرهدقزنهااخابهوا
ردليىهععنهوممآففايدكبنادنلالداوالعددىمامحوبم
ايدصاصياحهـلمنمننالعداهبعديفاوإفنهل





ها

سسيمسسسصحعمحممءسسى

ثهالتفابمظعةالمالليىألمحئلعةثىافاهـألعيبهقااليهـعلييطلع
ودهالىذمواسصبابمىلهمفغمقدالثذصومةكسائدشدلدةنر

هنالكلواثءاخهماللم4متعمهألمععلعلهإهماالفهاالثتىناده
لههبؤةميبالسموييفاآوإثداتممانهـاكلل

11فعيةعلقمألدالتهنمأنولمسكلعههسقايئعألىتطميمبرالهك
فافاوتكلأفتيالثباخألفالقاعالعأ

لىهكنمإتمم
إالعاصفونالهآااصةلثإلممألةالنماسىمؤبغص

أففالاهياالمصنأالطنهالعأاووكأايهأيؤةالإااالي
الالاللنيثهأممأنديحمامااشءايراال9آمصوا

صلىفيألايلباطعيفالننالاأافاصهألميالمتئاألبملةههىنااطي
قاللروالإلمأدقهةابرأدااللاألوفىءالمقأادقهكيأنهـلوب
االالكعرمئاااعاممىفتكياأووفعاعا
ةوعأممأفامممفالالاالتمثاأنألسفلمء

ا

هـيىالبراءيتعياكلهقهااللتالتهبممااتألمأيمم
أماؤيمعضالمحاليقيم8ااكىلماأثقألهألبرنكت

طععهالاىالالممأقههىمأيفبالت1أيذص

امىالىهثونلفىلملىههئعآلهوالعاممح
ةأاألمماإل

قاالماهممصثاالهثياله11

األواقأهيالممأووليمبؤمآلهـاألحأ
هتمهالا3سمنةالأفعابعفندةطاافي

ألمحماممطئهأيهكممالفأمئلهاباالخ

قالقاثهـأليقابيهثفيثماأطهزنحهـاايمقعطةلمفييآلفأمالظملم
ااحاىاجفالجفكهـالإياإللالمااا



ه

صىتثغثاالصأ
لمثه7أصرثهالعفمؤثئهأأمب4

ممثالاة4لحاالقطسجمأطؤعهئهطهحأييدأألعا
أفطلمءإثىاليالئ

أثأسلوهأولعبليأقيى
قلباماابوأالهطإأءكواأل

مماو1ألأد

عبموأقالاقياتأهأل

ئ



أ



هددومةصددالصنعىدتهسكلىسال4للصو
تثهاللتيمهيةيةمياله4

الىةجاحمةسالمهقمألثممت
صألمحهعهـتلالأللهلمحفلالةاص

معتألقلمقلهامفياسيأممآ
كألايمهوحوبالاألتهأنمىصأصص

أوييلهالياصعثهالءهـةي

مىأثىمادأممىلمحودمانكململه

نملهللطاالجملمته

لقمحاالدمتملالطمههمهلسلت
اأهـوالولهيألقيسمملحص
هعللوهلىالسصمفئالةبملىد
عيدمااتحماأحمأهاللفاميلطحمأ

قيهممحأههعاال

يأنمأالئإ



ا9ننحهنككشسسحس

كأإجمأهألثةاأثضهضأثاسكطاااافنأممالإهـا
اليأالملفبم9ءلمفألالإبكاوسااسنىئجإ

اثحطلمجمىفىنيبوأتموقأئعالإاهافهألدأجمافطغأالةاهثعاال

امبمآفلاصىوالؤااأامأمئاالفئهاأ
أنففممهـجمجتكاثهالالبيثالاط9يما7ثكه

بهاهلمأثخالنخصأيهفيكلبماالاممأالمحهايؤوالهعصهـا
أثمعا11لمحاممهافضطااللأممهـكالحمبملغريبإلعالنمنعااس
اكحيءااا

أهاثثمىلمالسلثيخهاهأحضجأألفأثفطأأيثف
وفاثئهماكءئجفيأمخيأأق

أبماحقمالصجمثيتاأاأإلنأ111 5هـا1صا

ئهئههئ



1

تيألمللممأالوهضلهعألعتعكيأالمالعماصلمقه
لحياممهالىلهعهنهلهعصليدكلعهمعديهءييمطعليه

عععطالعمىفلىصسلمهشمكآيالم
لمولئالل

هروثمهمهلئيصهتلصعهسطفولىالقي

لؤكاضليعلنةلعقموكاممد

ثلظفووقلصاللرطصوضهممال

الالكالعمهـطدهـهلحما

لتعالثكلفطعهي

شيقمالعءشيلتهه

طحعا5لق

سممسمهـم



مازاصروأفطلخبةعبهاألتعممحلثبئىالكوإلميعلويلى
الغامالاثىتبقغافيوائةصالىالةومقلهلهالمقأملقبةبقالموبأ

وإدمعةقأصادقهاالمئيعقولهةألببعدبهمالهمافالىحك
اورالشففشبلىالاهاكاوألىتثهاعبةلهاضالقلى

كبمابههامكعياثاايفاممالهـأاكلىإقالمحاتلكالعماكأف
ةبمهإثانثأفياياهصاليمابىءلنهدمنقىااومحدههال

أااثمبمجمكفإت01ضددىآاحمقدسوهقأهأالثالميأحإصومغ



اأ

ابنصيعممأفأجدفياثأأللمظفيم2إ134جميولماالأ
بهعموثفأوصعالهأمأمال11لتلؤئأحمغيونكاوأثئثمصد

11أمأثالااهولمء4كألةلىاالاجمىحمفئعالجلطولطعاتأكثأ8أصزئىكوع1الفا

أإالكدأدقواأهالىأصاقيلمهأهأألحخببطمدق
اطأاألألرألجصافمماد2هتئعاطثطييطس

أبر

أالىأهالءثئاطالمإعااطههماألدلىألص5قتاىثفاعور ايغ

11يمحمسهممصوجممجمهـممألاهكةثنيهاليمخهـيمءألحهـهخض9جاله91ك

11نخةإلةامفطلمأكاأوميهـعهماطااللااصالأثهـلمصايتفاثف31ءأال
أالوميأهوه6هتاالطهثألصالقهالمأهأطصتيشهأفط

11نيمعامممفاووتان3االأههصأمميلمثألءمافةءصأاطعم



أم

اقيكآليمأنلىفاااللقةكأوثممملمحاهيههكآوالمالة
أوماالططكعالمعهفصائطامهثماحمأمحاملطووكلةإ
آبالنجههعذدلمجتنطلييلفورامىىالاهاماتوفألنمطأثبرذأا

موضفهظماثقثاوطعاألواجقططبالاهممأفالبا
الغغمقئمووالىألمافلمعيظاظملمحعماإرأأننمحإ
لألا5اط4اأ1

اإاأيهالقمأوهافيهأأجمىفهيوتهنبكمإثيالأل النصمعافرفوييايمحهاصأهصألمحؤابىصاعاقالمحوا
جمايعومثاجمماوقتةفههاأالااتأتداخي9ت

اشنتغالهفائاالماخمألمروحيافىالحتيهأيال

ىولىكيلفماالتتأتطمحاهىكامعفااللفأعهـصابرا

عمفافممىطقتامهميالهألمااهاحقممعأالاللةهأ9باأإمحع
الهأاكماحألاالالوقدألىهادقههمهافااللهلميال1أأ

هاألا3اكالمنيوالمنضاةطهوفاكاملق
اجمأفكامناإمحالمجابهتبأوايوالعدالتههلىمألالمأ

أاألادبهظههمااههالهطوبماثوالمعامماالظأمحا

فاهقهميعععتانأفأدأفالآالالواملقا لإليؤاالاللجةامركالاناالمحيمجتعتئا
الىهاثؤلةالى6أيالطاالأماالاحممء11

الفهبلهصاأالأالإواوذوقماأأوالتألأأاوألأنغ
هفلهمعثإالسهفانابطزالطساليا5ظثنيلمجأبثهأل

و11االلهامنمالاااألاافياصيأوب الىحم11
أويهالوأرروامماإكلساالهـأساإءلىمممدممطآئحوإصألمد
يصىصيعحمىخالصهمشصييمىحسحعةضأ



ا

القبمفالبمسطواينهأسمبموليستموأهبفىهمصالىهدالبمططا

ءعالىفيالهعاتابقهمنقلماليئفىومميزالقبضيصافىابانلافىيمونان
تعالىهفآطب6دوصلحدالبسمطإلنفصيىعتاديبواسورقاقتقييالى

اهمالم9ييدالبسطحمالئبضنوفكليمبممحوترميبناللظممغاشا
تتاداالقسديمهتىسببهاعمميديلالنالقبئاينطبسببيما
اتالمالئندهأ1ابضاشعههلهيبةفأىلثوكيبةاوالومن

الناقوىاالالبسطيخمهـالشىهـصكطالياشلالظبلتعماانلىاص

التفاالثواطابرالطكواضئأياشدتالتهمنالواكيبهونالبسمن
لمسظماصلىللهقالنفسهكلامجدفىالطوطلبنفسهاممدحلىإاا

الوصدمنزامخنفكلىفلهكمايوبلوصد91افعتابهوتبسالمفأناجموأ
اوجلىهوواااعاوهناكثهاوصذطونمكالصيدالطاهابافنيهإددي

والفياإلبعداإلجموبئهكاليحلقلبفيالمحقيقةسلطأنلثلىتعنكأعبا
اتاللهسوهبدهئوهاوةالشالغنكمقالبشيئالاال

حواكالإفحوصأصباللىهالمجاللىورجمعمهلى31إلوحودبمقدوالمحفيقة
فأفاعليفبفانمالمهعاالحالتاناتأنقافيهـهفمناوهالهـباهعاب

ايهفهـلههلىعلطإلثهصقالىعىليطعطلطلمورلكدمإطيه

99فأ



1

لىابنحاليرددفوانفيأالئالؤقاوأماالتهنجيقبتيركاللعبأدةنمعقفأ
تعالىلمحوهدااللثمةالىليودمةمغإدداارقتاحألإلى

ماابميموهئهعنالهكميالاتفمنهلينااالتألبقأاالالقنياواألىألحدومنال
مدمالبقاالفميئشقارتودةدالههماصلدودتاليحلقيةالالمجهودافممهاوتفبتتبقان

بكينلثطيغذافنيتفالممميأ11يمثمئييكلمدلفئاشهوتيعنففبعفهم
اسألالالمهةقضعظفينىومقلىديهتهواخالهيجؤندت
مؤثاالنمىالمناعلهودةافعالخياواليدقبالفنوتبقلكفيكجميوق
ينالقيمهوأطديعةلىولىمنممالهقثالهأاخمنالصصليفافقا
ضكاجماجمألصهبامومممنيطالحفومماقالدنيااعااللقغيهنطا

لحئهمأسعنهلاليخغيعبااللههاتومفاشفةجمطي

هيحياالاامحوآرمىبللثالولبذبرلمجسلئاصاجميبهلالاخلورا دوالغيبةسهاسامععكهاعنواليدوالةالغيهيشعهفالهههكي
ىهواناصدالمأباطونلممموالمفظينالسطوكلمحأصبمد
ههمكياصلبنعهتطاالىحلفالطبهونجففميهههبهنقلبةفي7واالتهيردمين
يبخنىلكلمثصبمادقالدحوإلىهغعالقلباموحالميالب
دنوقالللكواولهتوفلتونتاةكأمننهد

هبثفمتمناهاههىالمعأفيوقدفوهبمالطممعا8فيفأاللثم
قصضسأاذهأحبماماليكمتوهآمثاصاإتواولىلبالمئلي
فعثألهاليأمهيهبأولطالهضفبئسكوبهأحهبيالساولىانهلج

اعطهعال5دومنوقفياهبومكمالهثحفليل5دفنللعالهثعالط

وقلقههممقالىبالثهوميأههـميمماممالهبعا
وأصمغوبمىصأصبهصباوكفهبلىا

مالقعمياويإفيالعبااطمةفاوليثإتاللهالعالىعغفاالشألت
همابآالمماصاللتوئتلالمناصثعإدفوالةىعلىأهيااعههااصا

إأاممفروأالهالمحويراااللوالنفوققاسالمحلىه



ا

فمسقهلقكاللمعمكالمحلىميطممال
كعالصآطععإلللهممختهةهههتلثلاممل

سلمهـحممىلةمصلىلوممالمعهلو
صهـلىلمئئمالعدسمغةممأهلى

سمفيالأهالهـآللسعمممالأقولعشلىبلث

يأثيماطالفائألشلعلىأاللطسهل

الولتمهقعألسمعطاصليلمل

هةحهورعىهمياس5قاعمي

الللىمعاللبهالحولؤيرمحبرس
وواالومهءلقطلللى

صلأللتقيأفمبىلثعظهىممقىللعس
ورلهتددصاالال

بمولةسالهعوحمىهطللهايمس

هلممدعحعحهييهويدلورر
كثللهلوبحمهطممعمهصسمأكلثلى

لهطدلتهكوممهالصمحهليى
احالفا

كل

الفأ



اأ

لهالبددلحمطمعهتجثمحالنفساللةالهسالهيسلمحوكالعايخالممث
لوبعحوالومقطافعهلعدملمفهمىلهبربالوناذلوالىنفمهق
وقلىفيالمحلاباايرففديلونالعلىيرورهطأباالخوا
ثقعمنوقدجموننفممىدجطإطقديحولط9الهثمماالنءبالفا اررطمبا
كمهولمسطاآنقبمندتالظفيآالهافقعلىالمطثمننفاذالمعالىو

لأكمايمنننيذافايفطواالنغمهىقملمننوادابروسوا

يقيغا5اليفيقاعموالوهنالحطيضواالقدبفيقأئهاواألىت9
انكهالبهابهثعالنهطالضصاهيحبفعماليئإلطإليقالنغمس

فعابيقيقالعيأنبمعتقمهائاليالمتاابيأنبملطمااليقيق
فعااقهمعلوماباليتقالمينوالعقولالصإلب
هتهالمفةااهئوامنباعردالوامميدمايالواصاإلحمواوهن

تمجمونهوأيفاهـأواطيكوأقههينقهبدهلمحفلكالبعلمنيم
اطوالمخمناعالتفاليامميمينالعلممميوهـاولحألىمههعأرزالحهيماكلدا

فيادواللىاوماضعئهعناهالخطاببيفبثنواطيمختصاللنا
الميالدكينالىبيسط3اوقهمقاحقحن3ووأممميوساس

الغالروهومالفمعأتقلبعلىلةماجموهدالشالفظالوهؤبهال

عليههدالتمشالدفغالهالحيهالعمرانهالوديثعابحئاكأناعليه
فكالامشأهذالمحافياوهعثهقفيوديعهأالوصلىعليهنغالغالبذبيا

ننةاالنمعمىمعيفوالبههكهالفطوشالبكهوهاضي

يقئنتاممثهةاهـالنغسىهماكأبالمهالنفهمىامالمحنفمهىوا
لييصلمحلىاتلوآتياهوافوامألإهللفنابننههـألىتتهالطاعة
3اللسوالثافئإلهانفههوهـألةوالناالقوبةحلىهو9زاك

ةأاثهثعاييئيكآلعهأابإلعبطجماعظاههأهطاوفيتىا
ءاأاففماونالفعيأويرلميلىاكلفااقعاافمالنحنممواكااااملىكلح

ابتتءاإهأتهحمأاهـا5قمايأةه011ااكةةكه

م

شلع



هلىااللمأ9اطضألعاتماكلليمستالنفعىانوجممقلمىعهفدالهلسكاد
همىهألالالولأاللهلب11هندوعزقيمقيلطيفللي

مقفهتمأكأاصقيقكنالمحامافعهاعئدامكوحورالمرهالي
مصوءآئامهـأاألثاصابخأاليالكماثانمدءصمعحعىالىكىحيق

ارنمأكلكرالبادنايدزثيمفنحاملهتهاضطقا
اللكلأىصالميبنممدغنأبهاألصتبخأأحئمشالهبتقىومفاجمالفث
قأال3ابكاكعبألنبكلىنؤافىالظقسثماولتالذسب

وهـىصورادبعمايااوبقمماووي
ينتىوالهوىالاامثدثنالهثعيكوالنههنياهدكم

االلمحكألصاكيوءاليهإلنغمالىدمالتهالتلىفشقةأالنفساال
صواحامماحةبرمهالشىهؤممطالمسهعىفآلاللممامما

اأثقلقدبلوااالالمحباح3أدلمالادالمعتهاعلط
أيلمجكيمعلهاهالعثاماليوكفلفحديمثماشعأثالممعئاالعاصفوي

وأاصكالهاىمالبلمحكاوعمىميالئمغييحمافاليثعثمعي
ياألأأالهـقاوهامشلموالالهقأمأثادتاهاااالفيلفالف

فاالهثعالهأمالهاالطفاماثصهـنفهـصاهثمالفهاهادلمحاللنصءاله

ميمحغالمماسالنوفألالللوصلىأدءثهثاقعفي
طيلمالهقظهالقاللهألممأفيك9ونهـموفيمقأهعإتع
راكوااددبهابههثافىهايوتحالبمواللىعيثيائميئمإديهقيا

يطالبفأكلمعأتوىالمافأققملىمماممأممأاللنهجمأجمألممامويهئةإ
وامييوفعهمأواالثالءاليهجممييالهروقألنئنقه

لتهلههاائالوبأيوبياالمؤوليماولبهعلىخملجالطلمفاألدثالهيعةأ
اجممبأستئئفعمههـفئأئهألصهدوجءفىايلىيهيوتا111

حبأذوتعاشربممحباليكههقبعمأألفأبمويآلءمالطها
كلفتهـثمبممدبهيياواهنفيممكهـالئهلللتميبالمكفىكهاكككالفةة

صتدلم

صيسص8



ا

أروفومقيمعشماحلومحهولحوتمالالمجصفاةتجمنوفهيكصاألم
اثقؤهقمالداغهفباكفوباتففههمهإفعالىئحقأاللامهفا

افميأممائاركاكهابخلعثنثاتممفطوإلقتعالثأقبافمص
بهنافتاقوبمبففاصنناصواجآتاودت
صلببؤبلمجقاهابقوكألأنهافسممافننبمفأكن

ةهـبعتههئاعيمهفلةؤفناثمالهقاتفاتمدبقاأنطفنامثثىف
اتأال6أويرواوحىداءقالكهممعتباائهفمهكااكنعأقأأ

ةصهوكايثقيثماللهفلووقةاخهـفاا
فههاتعثافبماتصلءافمأاعالمذؤمم7ىللاهـمملىذااأالمالاقام
هنهخوممابرابرأرراللهأواوريلىاأصدببملممأ

ببموقتعطلهـورتممعايبمالككلكمعهصفمهنقمبهأصبانىيلقأممما
روجمهـدطممصفاقاللىسكىبرددهـلىلتعاعقواثة

لفهعأفماوالشيهماصهوشثيليعفبفمئثقالأانمهث
ييتمالثهههكلنالنةافطفىينايرثأإحةكأضأيبانهمفحطاا

القيومبسلىتمافيلفظألتإبهلمحوقلولمقهءثذلثؤصأ
مىبتهصماليقفهفلهلبوكنىوحال4لمخابمفأياقيادككجلىةذةأا
فاإكأفةمكيهماالىفمعهوافةاالبألىمدتهمهعأا

أدهقفيلهأارمداتادئهـااللتفأفمادالقالم

مقداالإنةإلقضهيالتكاثضاحالمالملأطاا
بم19

ءالةلالقفئنتألكايمالإتقمبتأنافألكهـأبممفىبأا

أفمتاألماأهاطألالوصبعنكانجةبههوألخعاعناميدلقانت
إحفاندألهافماممأفعاألماامايئ5نلمعادألالههناظالهيها

عنهـكنانففالفمأأاهماهمنأانهمبمةفااقابممكاففامب
هـستء9هعشديهشافأالةأفزاأ

لمحماصالديوألدشالثسآاعصيملىذةكماكنالقأهابم05
ث114

صكححسء3ععحمسحادصهيص



بثفىحتمثكسللهةأيآلوالكىالمالبدإيمكلالئقدممميتقليةفالط

بهسمحعهيهفويغيباابالطهئلىالهسممعالماكيالىالاوافاقىفكل
صفامواسطجمقكطيعيفقبأباوليأهإصجرغلواتساصإب

ظبكلناوبسرأللمحطحعبدعيأوبينئعضمجدعىإغفىجماهـعبدال
أألمحدوفيإئبمالجمأالمحمنألعفممغالقذكاادةيهتأثصمفييالطل

ممىىالعماشفاتالعينقمأاعينةقهقىاخقممانفممثهتعلمفصف
يعفعقاصاللهطلنظياطباكىالقتحثهغمهينالطشعطاعينمأقغ
األفاليههينييرنجديمعبمبعقبغيرإذفيالبايبمؤورقيفمبهستله

تيل



دعالايراكلمادبلآكقاالمديتصددلملمهددقفمت
اللذاوطمتألالووألمكاعغمحأالشاومحهدىالقمالىههلتادفاالوبا10
ظدابورهااالجمفتاصفلهكهبالفغفابرسعالملىو

وفالفلىفولمبقماالطايرلمعالالسقهالقهالتهلكقجمفت
هقاصاحعلنيلمهيالهقويهمالثمماالطايرواليأكلقيةوقربئ

للمهـثثهأملئ

إنورهبدتجاالمحقاذلبلىالتمغبعدياهلىللقوفيقزحأفيلء
قعهعوبىكفايقبمأاللأسططااستيالععلىايختمابفيداكيغي
لمحقيليانكئاوردحبقيألةلبممالفمتفقصيتأدولىا
قيرالههغهضاطعالألثالدكاماالمككومماعنفثبوبالمإ
ألينئلستبدلاافيكالمدصلدبهوظااالكءجمأ

يبالهعتهيمنفمعههناوفهقاليهبألوالبنهةولهالهعايشةالالبأيمنة
تراكستالمتىديةائالمطادلىثقنأالمجعيةأيئ

االالالواالرىممهاألاكاواهاممثفعية
هاااةالهصبفلىامهـاأااوباأاممأوكىأمىك

يريمماءهـطافاصامةواالألهـتباهلامعيفه
وااللميءء001التامقامأسلمةألعهسولجماطثثبأليسقسصاثم

صمميلألقالمحجاضمألبأباطاتاالألبماةأناليهـاانأفاعقامأد
دمماكنمالماالةالههثعابآلالمجكيفتانلميولئهوتآلبهافالههنقبمملط

يافحىاليأقفاللعأقبئسدانعفهعبتهةثفمياح
اىاللمالافببالنههدمامحيبكأفمألفيفوهتاباطاليوئهإلمح
بيإلكألأليليمادهوشوامفقيعطايألتيميتاكاللمدكوث

قاللرنج9اآالقاايوقاقأبمقممالسيأالبهثمااصحققهنألثيالثالسما

الههثمكاالطظااثالىثؤالمعععألوممهـ11



3

نهغإلثتعلبمابئئاسيوائئقياليأبةثااعكينفيفمووالاليقبمبه
تهاأفييالممالإوخألبةأنبقصأنهخاأل

النفساصهةالمشيةوالشوثجة6هولههاالالجهكقظكلءمثا

المكهعامالثتريةمطلقاسهقهقكاللباالفلبمألئماليخاقمؤصتمالكاللوامح
إدهتاالةلمهىولغالديخممدالشئئئوربالهصالألدلىالأأديوطعهـ

عمةالصؤصواسنىولهههفامحلنلمالحاألالثهأفألميئهاه
أفالألممااثهذاجمالةمحكقهـقااعطوافثبعافي

رنجأقىفازثمعمهأقأأنيألاليحنيةأمممفأىفالطفشالهمبخاألا
ىإل6إثبراهثقئةوهااولاجمالكأصعتمأالميص

وائانالثلقنئلهكالظمدهـالشهيويعواألدلىااممفام
ااوشثاذصهميهامماميضاوانالةميفلعماميأله



الب1001اا01ا

يهررألهااللكسطااسمتهالضمئدابيتهبغيدعئهقالهواقهـ

ناالهااصالثبهاللىوهومقاموهولهكالمثياولميراولكهأب
والعمافاجميماروقالالمجماسيأبمالقألىالثهقالحمأ

ماعمدطأكيمجمممخيهالاامملههلممعدمنالتثةصكعودالق
برواثالفانوادهباءاعطامنوخصلمأبر3دفعهافأوا

بهلىطصمقالايامميالهمولياكفعامافاعنأخاروأمعأفهعفوجماا
هـعلارلفلبيةاماايابرينالساثدةالدبهانمأ

افىىنغأهـكلألهواليفعمفابملطاالمعطنمهاليلظايرنحبابقامات
هةطمحندهاالبالطادفلمل8بمحهلماللدهولاللى
امأالتيكقأالكالتبمهاالايىليهالي
ةالرلمافىياالجميواتلهبقوابهجمتااوجملىخعلمماليااللىيهأيم

ثيثباايهحكبروبركلاللهببهنطفألكيبهأانألقةالىبهيجملى
اتبمياونةييالايهيبانقفدالفالىب

افاستهناإدئدأاالااافعلواإفأالطأأقلىإمالتغالى

أصهعنكبمفالمجيااللفمقااليااللةالغفدهـمقتلىال
أالمحطلىةصللثاقوبمااحالفاناضهـثعمأتهاتجمياياكحألفيا

أالمعمماثهكإلابفابوداثهنهأوطتاوإبيفن
افي8نمهمماووابركبهبيأقالفالبالمجأاواصوحمال
لهف5الماالقهماجممثهوقاواطهمهفأجموالهةقتفط
إاأطبألمنيصيصباافيخماممهأالمهتفصجممهكلمهاففحمئ

أفافثىفيالألالىهاقهمتثثهاتأفاؤمىولأفابقعأسثبياط

أعلمجنمالةطبهغماباافإفافيبماالىثأجمفاميبالمأجمنجأ
أطابحفأكينفاالبمماالثمملصائعقإبهم

أذحمصثأجمانهؤأبصيسك3أتأيألمجهماي

اابدجميابألماللىالألجمياأللهدفؤمىافابهه



ااالخفضتياهالاللحألبهأهكئفهميفىقهبففسةبخطالقبهقهعةصقيفة
دحيدأللةالداليععلباىجمطبرثلىلؤأروالمعديرثاليئلىالالامجكلكأا

اثبمبعفرفقااالغيأصدالوددةيماددالصنلقهافألىئاأكوتنفلعهـالمد
هيجمصفقعشعائعئتابهاك4لئئيؤألمحالروألغاممال
انماقاالالنفالئملؤف
فيابهيندفيالفلىلمجاكفاناثدفمثضطاللماهدئدولدمثل
ففهمهههاأللىاقكلفثتاالتلغكيورفمأفمطفيفىئهائفمميك

افيجماالياكغزكممهثحصثبموفهقلةانأ
ياألااللفلىفاأاليهمأاالالكعأيبفقفصثيشقلمكئقنيفشيىبلمععتغأألن

اقيلىلهثيناائمدلهىجميالطوصانئفمقنأوةلضاصمئايوالمفملىتثططمت
أابللمناوطنيفهألافاثوجمحاأتنأفاافأـيبماا

ايتمنأبالاطهبنكىااالفمما
ثصعألمحاقوأ

اصالرقصافيوخينخأإفعشمفالهبمئتصما
ااولوحغاغحتبخأل8قألمجويقتلهعئافاهدكلعتنا

أفانمحليمقميهالألهـأيبثهمعضوكعمينعؤصمناكى
اكاماظلفىفميماهااافعلىدفيالصاأنالالهوتافألذففهى
هيهـالمحنلقإللهايمهوالىانأقمهـكوصألقلىثسكاثف

االمحسالمأممةوفاهـهصفماهباطأيمأقألعاصرافى
عةااللصلىوثااللكلماالهالمحاأهااوا
محفدمئيهدالمهأدقىاكادالمسثأهاثمعنهمواالألهـعممىواأسلهث

قهصوكهـيكفويليمميطمىعنلظروىثطققفمكثث
اظةهئظيفهوالمعذههأروفيمفئممىالنمحاتمنهفنعغاافا هخاإ

ااافاأللغألعاللمهممءإهمماأيفاثلهعدببثمالجمعتممأإإثامملم
ب8صحسسصمسسص

ثمم



01ا3ااا001اا01ا

اهبنلسالعممائطلمجاالديتالاأوفدبئالعهعأماااصمهق
ثاثهىافنبخألتإتههقالابألاةدمهعثانلوفي

مابعئكرالمبالقةاأل
وأثائنامالهورافيفهاغاألاهيط11

ابهمنالالعأصلمبماثئهالةاقاةالهأفءص

ئاطفةألمميعيالأ3مفالسأهكقكألروصلههـفأأولا
أيمنبثاللبيمافتقائمعااذامحأاووفاوالئههانجالأباارلبكليهي

ثقهأذاللمماضلهطابيلألملوبمهتبئلجمالئمهفإلوامح
فههاللطأياحبطألءوئنعالىسمفكعجممحتمث اى

لهماألموثمأأجمعمماالمأمهـبهيي
اادهبأهـاكأللنماللهتثلىثهكالثنفأ

001للثها
هاهواخياللنعالمامهمأخااادمل
االلوالماعامممإورهـهالداككأي4وفةهـثاليف

اعانعالبيبمكلنموأااللهمهكلكا
حمماالابئاوممنميهـافأىالعثمالاعلميبلمالئأ

ماالةأنبالفقأيكأتالثىمااالا
مميأهأبممحمللىيصأاالثلهاالأ

سلعمعهاجميافثمكألثلمثرإلملهبحمالهو

ائهلئدأفىثلمأوالىااافملمأفو
وفالدصهبمألضجموثدصلهأحأاوااطأل
أفلاالسهقماىيهلنهتاجمالفشحففأفىكاةااكههدلمق
أهأمحهولء7قئابهيماحيأاثيهكإكاالاةهـىصصفأمعو

0111ثاالفغماقدةإسأ4تيهحهاحةانجال8االقلوصبماإفألما خحجمضف9إلمحمالبألالبأ
ففثاصبم



صمئاطحممالمألعلىتحتهلىممليةم
عومحهلثلمهالممثلمعاصعطالمثعئم

لفلميماصألشطبللعيأل

سطأللمجمدلمفاتلمنيصهـيدضال

لضئحهالتةمتدطهالسهدلدهمةهيئةلفممءهبالت

استهلمممأثدمعلىحيىثههمعةعف

مىلماتألتهأتلممهتعيكأ
هـهـدئإلمحقآلفدلمظملىمتمىأ

صامىهـاليأجحأشتهفثممتمحلففال
لهععيلطأثوسروثاثلووطلهمي

مرلهأكطلمهعأسل
لكلحثطيةأكط

االلهى للقالى

هالميص حممطهئطعض
هاهـمطصصد

كةممياللمثهاللل

همتمأدلمعاكيلدهدفاله

ءلطيمأصىويلكمم
أللقملىزءم



عن5الهنداححئالهإلعقدنحنلىالمقضنكنابلىمل
مميتدقدالوصلسبهنيةمقيموضعقلاهنأصولاالى
اصهدلتهوليالمحيميأوركيمرهولفامغابناك

جموال5صولبالوولد6أكلاقسمافىهـحؤلأ
لأدلبابهعي

يتلمسايايىلبوهايزمحنشأزرعاليممحلنهلهثماا
اللفبلهـحأثيمأتصهقامأتهبهوللطامويقوممالف3فياال

مةحتىسظظكطىوساصتالعنايةمعرواجمماكلل
فهتتاإلصفصاالمجصلفمهنئإيفالظمعأفىاالأسلهى

هحهعنقياسممادالدثحبتهتفاديةربالااللأت

عىهجمقعفااوعأبحتايسطوةعمدالعبويرلأل
اطاشمادطمانحألثموالباالالموفصننوأباشفالفصةكقة

اطأشساللهممنوتاعالثألهطأتحفماعاشطدانل

يقطعياهمامذانولطيمتىوغدمثىوديوومةلبوندثمتي

احنففهندطديقالهـإلالعيشيبقافمواالليمتثىاوابمحيايال
اهـمأكهألنالالاليكالمحدلنهبربولمجمهإلدهـثبق

العلجبدتهالمحلىالقهانااداقثتالنسمتنا

ويتمالوهـنييحماءلعيدافألسهدكالئىتمممبرجم
كليهىأممالهالعيدلستيألاعبمافممااطبأيدمثثفيدنهايألالق





أؤغئمهالفهثيطكيإلهي مهلمع2جميرصىنجرأءظصيهمم
سمتمللعاكلدقطبيفق

الشيالعهتيدويهىدالقجمة

لمثميغاموالنأديناكل
ليهالقادبغععد

ثمىيفا

امبمامايقلهـبلههاللهانفح

كايزبهنلمجطهةطح
همتنففقطع

أهايخهبخعافهمدشبدطسمل
دآلمتعاسدطان
ال

ص



ءصأئءاءلله7ء ءصمصىص

فيلاسهبالإلقفيهلعأممحفنهيطيايهلقشعيإلديثثها

بهشافيعظثهلبمهثههودمالفلوعتامبمقكيواضت
ييقبختمالتلهصثالعدنابففهثللبااللهعفافحليعهلو9بر

اجماتلثمفىقفالنفلثاىعكالطلفثعاامنفقلىسدثتمم
اهـاقيقثالدامعانجماكلتملىالملدورلوبفالهتماقلم
ظثهفاييايقاتالوص5نقهلىتهةاللمحعثميهطلىملىممفصاس

وجمميعمههسنهفييغاالدفتهفيلثعفافايقجمثالثهاالرنخأت
علىويثبولييبلهـنفحانلالتمالهسمالطليأيةثمثعثاالالهمغايآل

مأئييبوفىواصظبلهافماواموإلساللمحاهح
أنيمبممهوراليهيقعلهيهدفةباالألتوفي
أصبمقهيتبخأئااىمايئايهموالطلبطدمادييتلممش

امموصطحكلةادماليوهدئالالدمعممأماضكو
لمحفةباالتهمهلىدفاتهعأووالمهاامتئانتماالعوالت

يلهثعلاهـالففاطا

هالمهسبوممغنفههىاكمووفعالقوفياهممإقالهتى
ايمهلكفيئظىدصتابطمالوفاتبباهـانالطممههالؤنافغ

الهافمإ



سيحمبعإفيهاأاصيقيالتبتجأواليعليومنايخالثه
ؤثتالنكقالتاناتعالىااللةبثلىفثيلىكلهماقصفيقألهلا

وكصألآاتهيدايامفيلتهاثمهمعلمالتهصلىلقنولهاليه
اوريصفعالكاقأبالةلىأفيثمعلاآلهثميبمصالاانأا

ثمشيماافيدهمفادةاانوذللاالللىلحبايقتبقوقاروفىضعفه

افامحالههو3ستقامتأفأصهعبطههلهأئاممئمامتامممت
جمالمااالتععيأههعمموبهيينالهقفلىروسعألمةيمةالالع
أطيهأتههساعاأحيكاهمتدأنيرطولخلمةالمالهيةا

كاليمبهيألمجمؤبئافألتقيداللىهيلكلك
قاممافأيممااللكةيقتمغمالخايعبالمالوابةلىاماقاهببل

اقتيطلبنهفىاليظنىجمطلولههلميحلىاآللهتعدولمنثة
اللمثغغفيبةاجمتفالمداالحمئعوالمعىفةقموممررالمالب

فئالممالمحةالفيكجمئايفألملموالبقينةبمثامل
لننالاأهيأدليههىهاوالطهاللالهماعلىممولةمم

اإلفشفياذهيولمحأهايطلبهيمهمالحاأفعالهنتيمنفماليعهالم
لهافقعقمماالماورفعفاللديهماصلدعفاهقهادذجمأ
أبةالثهكالمةففمفاأفاالهـشيدئماقمطهمقليلهاييمشم
همههضطبظاإلىهيفدولمالاةاايالبلغقل

اهاعبمالىفامجفوبهمهماالتيافقعلفأالهممرميئاعاامأهـص
اهىضاقأاعةثماممأخاأالمأفثامفمعوهطيلمنثطإن

افىتافالهفالوادإأمعدادةاياسعيأجملهفقال
هبهالفقصفلالأإأاكهمبصتهالمطداففاملهفقمأل

مالالآلليليااهـيفرضممهثنطيماواضالأ
لهفياالتاجمحشفثثاقعوهـابىالياص
لخالةيفاأطخألااضئالالثعالةكليئألييدفانممخوث



جمهئمهعفهمفطفعاعقلهحمعىطمدمنوافلميدناالكبي
إلبمتنذابموحهتكيثإنبلهالالهاللمهثىفهتثضهمعممالن

الىهبذلمحلهاوممالمصواهيلأنصفاهتالملطللىضهمىفىمن
يتيحمافهمآمأنييالهومطونلاههأنلايهينبيندألعألمطتشأصالمححه

ةاكويقويمأالرايممنكأدةبفعلهالألالينتمثأبنعيهلطفي

وئربئفعلهواممنأماينوىأشالهةانمإبئفيفقكامحكغي
غفأكتابمبقؤيمالياتعألىبقوبهاألشنأالياتةفافثفأالت

افأهونمأفمأعليفطلألقمعمااععلىلمجااتهـبخقوله

بمالثاوممطايلفأقالمإنقعطماعالقملسالفماقإيصعاال
أويقئاالبآغيىحالجذعإثر6يمثالالىباليتممماقايذ

لقيالمهـهدانهبرفقأطئظفضااانهممسبمص
امياكألهفآهمأنلؤاالهأقعلميتقممىسعفلنهياتياعقهـاالا

الىاثثهجميمأاألماىيفاكأقأاثهممهاليطجمييخالاكرل
ضمعإلئموفيقلمؤآكيئااللقنيقالييثانهقاهو

ىمعظباكألعفاالثحفييخالتلمىجمالثو

كنوااالبالتأأيومممعبالطالخهآالممنيالغكبناساللهوص
بمأبهاأماممافلىطالهتاالنألإحيئاتايآمأالعياتع
القهسبالناكالنينةيغهالوامأمهـالألالاتاااللى

مثوقايئيألهال6القايللفاألققا
لهفههاتهكمالثولطالمط83لهاهـكممههنداقصطف9

هسقغالاثافيمأ3يئثمأتطاوق
مماأنهالمماممأناقمفلامتغيماشاألهـجمؤأبووأقؤيهلصتهاأف

االألمهتنديرهدالعياالقهأاالهعظأهالمأكلكىقأأاللهقال
افهحاصهمهههوللضاحمثف64كإلةةءألتصءفىلاإدرأله

لسعى
حمرحمسعصهتللم



صاليمد

يحظةبدااليئ1قالتهاههالقاالههطليولتهبيهت
نحهأوألباوقالخألالاهمفالمة

مأحصلتثاغالاومعثأتهاحماتبالمىثالانهايايقالي

كيالهالدااادمهتواألهزإشىمببمكلظغممفافوامأفي ائبماتطلباصأتياثسماقا

الطقفاالممأهـأيااممةمأولتمأكيمامممولإلىمكافيأرثإ
ها

ثلهـاليهننتآللتفبأطالأواممطلثقداالإ
اوماانميااالألادداالتالبنالعااالاتاأونأل

دمميعلكمقعظيمطدالهااقأ
الهمسأوبمأعالاالبكافياهاالفاجمااا
صدىمدئوثوصالغأميأومقورآلوثميهأهالمبومغاأ

العثالنسيعلةقلهادنالمااثنلهقفهااادلمحالمأممالعبهنباكلى
بألظفيالقبماألفاكلالمئمقعيمبهملكههإعمهو

واأتواليالؤآلدفىألابفيااث
اياياوفدهـصدالابلالدالقعوماالماألتأتبمانإلأث

أدردإالعهدانفالهاهييعددصلنعلقفالسمسوألثااواع

قهمانتغأنولهـيمقعنمكهةكليتنفىالإلصاالممالل
لملفاسعغبنافالىلمالضاصلالموالت

وهفةأداحتعمههأقابخكئيماحنصنجللواستىقهـبيبومحدمالط

محاخالييمفعلوايأكبخههفافمحمصيفللالوقتاصفاهلمح
ههاحتاهاالهااللكبنيمامحظعكضمممئاهالفيوسي
هدتحدبانفالتفممىتجدنفممئابخبمفاتطبديسولىالعئههصهو

ماافىدممبا9تهوظامىعنفأالعاصالشلضعأتماهاليت
لمعلتقوابالبااللةاممأالىوقا91وساعااما

اتبئأدضانتهعيهعأنفبيمممبالمحفوالتشداالال



أثفالثعلاإذاألأماالاليأاعكنلثامهحمفهالم
كماماعدهانانفااآفمسامفىخهممامعالمحيمكىكألحقأ
بالالتمثسلوشسؤلدتاإلفالهماالهفينمئهاافلىأ

ثماامععياهـوفلهمهةكىبلفعمهفحإلصأإبعأوفثووااا
ماصاأللأقهالمؤقالقماالفدكهياكت41اكهحئكءعأإ



11كأ01

وأئيمبدفيلماجماقهعرودالظدلىيعمأهمنمحطلقىةمااله

ااقهـاالأبماأطيعبئثاماللذبألم
اوثجمعااللىثانعاطونءكلههـلفب91

وة3دلجآلطآوافوبادإيخلققهئاقهعأفي
اوأبيئئفهالألهـالكالمماالمص9

8الثالهـاللمأايعطهااالقالههاألباألكااف

ألألاثطجمأفيمماأااالحأمحنإلماإ
هالصاألألأعأخالكلاوداتاماص

وكءاالاألممساهالمهثعامفايةعأالضفمألظبالمباالهنوالطجم
آعلىلهوهالمفاالنصياذبألمحيهالمحلمادأانممأئفم

ءقانيخالعتنعااللفيزايليألهسأب3مجةالكاليالت
منأنالنشدبيداهقثيجمهمهالئؤقالىالاالئمأق

أباالفلهكالطفالتتيفائفاهععب

قيمىقااللممطابيأئللىصاكطفتةبألفياالادالوثي
اأاععهجمتفسامهوخنليكلطقيهدنتوميهلانهيأ

أمعاواللعلمةالمايبمفتعلهأاأهما
يهاالممعفيسثهوثعهالبئ7ادالمباي

فالوئفقههاكطاواانمتهمطأثإاا
والهنمهيءابهانهنفهعممقالمأ

ميمبههمهالىقننمادبهالىغيأاصبكلثنيصعطيعأاكاحمالتا
ايبلعوافيالةوبايأكأتعالىدهاإ

هاالهىممألهواهورخهاهاعيفكبمبا

قعاقبدلىهأاكمامألامقااايالالا
الههمألئمهفمصعأميئاهصجمالمالىلهطةحمه

اهدآحيعثيماقيللاكنفمفينأإالىالمنخدكاه



أ

كلإ

اهيصهانمأمموغسئجمعال11 لم101

تةعيفهدثاقدأئةااللنمعأفثصالفاألايهمالىلها 8يالم1ا
ناأئاكسهـدافههماأاإيئممأءإئنممفىملمثلى

الهأممهافيقأففصعه3مفلمالهإاايكةققأولفيممحعأطىولهح

ءررمميمأالنايطإب3بخز3فمااهحمليحلثمفىتسك
يهالألميطجميالهقلنهلثمام9فباألثفعيهاألفؤقفبو

بئلمااإبئإدجمأالهاكأبليثيالمأكلاكلااللغهاإناليوإىإ

عهـئذالقلماواثهاالالالنةتجثئال3ثثلثماعغطلهافلىثقاقهمتها

شألهمعياأمدحهاثلوثإإثقليمعتةاناائهناإوونمهمقفايعوا

صقائلىااللتالمطأهنالدملاهإمملؤالدهثولى
وفىآالعهوممبماالثىالغفهفدالمنألفلانهائالقنألالبال
أسالبمااأمأألانفاانةاكيئولهعل

ثمثعياجممماممطأنالمىفالمثخلىم
فهحممممأفايهكطالتهمتسبالىههيهصا11تئفمظا

11الااهعواعميهياللهيالهاذلمىالفمالأمو
رإحخاااثاثاشممأةحملثألءلهكلنفاالمكاصماكم

مؤخممماهلمءبألاظمألفيغمائاثىقا

أصهماإكأكاخكأللمإيهولماهاليلأباسفاطصلمحاثفمظااساقا
هءطأيرأطبهـلمفبميءشاطياةكحماطئلوأكيطدااباتاامم
ماةيبلمث3للاللاقهىلمحجاأللمهفااهعأثفهمالماسلعبالهىابوا
ضأللةالأاظثاوانمأدنكواااشأنااذاالمعىفذالف

وأنواالافافلللمثأكلىمهـمفافوقهلانجمطيمسالحهك
اددقاال7إاداليلهإلسفوهياطأالهألىثاماالمقاورالثذ ءجمهـ2ا5005115

ل

لوأله9



الىاألللفمةتكمميههص
طالمىممايلغعالهمهمماالتلصفالمحالسهلى

اتممألههامصمههممهلةسملهلهصي
مس

مميمعفما

فأتهغهـممفىلهدههأللد
الملكمتفلمحقأيقتالىم

كهاسيهالهلصيولعالهفأ

اليادهلتعوءمااللنعمققايالهلنت

طئضختضصىصيى



يخ

مألعثمبعييا

صالط

العممآللم

لههامماخاثثأ

دحالهمتعهمممطل

دجمواتطأقىمىكل

ممالهألالصصمةلمح
لملكال

المألهخات

الهميورعامعةج

فمحى

لألأبيلمممفغي

مأصحاكللالحا

دسصلتميلهعل

ثملعثللةيالهياععدوهطنكمهقيعة

ياالوديفلوطعطلمقهألعصعى

مللمحةئقهلهطمنليهقصاله



أثهطسلمحالمأحاللط

اضالنقاللهيطاضايهله

مل



ا

ألإلداهتقبألطالالوالخعئالمحدتالطكاهغةددروطىلمثمم

وهبلألئمهفيفممللمملمجئمقمفالماقالاهالمم
رودجميسىالىم1ذكطاأورالساليالصالةلنالها
هالمهوالقويالمماصركطاأوصعفاممحعشطالهفاموإالفن

أسقلعاسومماهاألىلقفاتهثايؤالمحقالألوألحهوكأبماأ9بهوألم

شقىهنمعافةميعلىالمفيممصلالبمهالجموفةيتملقا
يمهوهوقمففيووالقهافمهأممظفييولتلىونعاألالهالاهالممة
هلمحماصفالظفيألفىهـوالدنيأخيهامتنأهالقفىذلمحتعالىملهاماتطمتأعأاأ

فالهلىاووفهمظاالالنيألمتناعأتلمحةسبهئهافىطبال
طهايهالواههلىهيؤالذمتناهيهمخيها6اسهحالضعوت4اا

دألالمحعيكرلجيسالؤوالكوكاغثيأاللىأثهنالقيبهالىهقمآمتاأ
الىفالمقمضامافهواهأالديباههامطهالذقهرىخسىمق
لىيىمهـقيفمنصكيفالمزاياالظيزقفومئونلعهن
اوفكاشاادالشأبقونيتياابيةلولعهابهصلمدببنغتهغحأ

اخالكيممنهانفصيفالفهمهولطاالمفليقهافهىذلكوفيجمألالمغ
الاصلللةفىلعلناجملوناحعاهابلاعينةئي

أورستلهااياسثىفىثهنهالهةلمبهفىكمتا
بامالسماالءالتهاصييا

شى



يفه

هاماناسعي
مإلنأفيفاالق

ااأهامهبماليابيبا
جمأبالتهنفعمنا

عمموبمىممام

مالق

مايمأم

أالألثكل4ء
واماذأصأولاالأحمااحلصكأماكهإس 5عى

عسطاالمحألم4أمإلجماألأفس

مرووحياالالاأئاة4طصإباصء
هاصحوأهعلااس

قفايعكلالمكاها

ه



لح

ط

يريمتفهكىقهلسياتهصةللىمقمدقه

ماكلمصللىمتيفيتلمماقمههلممالمحيموجمةلهآل

سهدرهمثهثثجملىصعالثهممسف

مثيداللعليةظيألصاللياالتالديلئعام

عليهلتهعليصعويةألثةمؤفيليويهممك
قههمالهمىوعيللتاهـلتهاكصؤ

لمهتىلديىليأدهيلمقمهثهليوممألقدس

لماصمللهسألحوقهيحالسههاللتممكبد
عملهحملمهتمهإااليىتعاألهماثعشقآ

تكللفةسىكههيقءهقاألءاالد

يهأتلميتلفهعلمأسيولمجيا

هاللىامملهلىهدعهقمهتجكعال

كلىمم





مااإدااللهغدفهميداعالاااهندأأأ9حسالاأألماهثاايهماأقفياااقأ9 5أكأوالطإم

لفلنمههةامائمحهثهاكلدادإلهفاروعإدالهثاتاكشمثهماصغ9كمطت
اعمانهورالثهاتمقجمأىاأسمكلليهتهـ2هاالىلمحأنىقألهيأأأ

أكلااالعغلنعدإاااالاططالعههالمطالياقيهامموالىياليأممهفإصاألاأأأإ
االالابادقالظااآالإلهأثماااغكللههاانقبم3حمإمىأ

لماليتمايقلق11هقجاهالمهـممااالفهعخألمحكلء
فاأالذااوصالمستالمعمحومنههادثهممسالمأهصةبهه11
اعلئاهودبهامأحمالمممجمأخظساالمأقوآاالصلمجءةحاء

اليمأدقاهـكااللهأهالباقيمحلىوالبممهأكأهـهأدانمكجمة
المامإاللععايأهـلوهياليسادلميمقطئلب

موعاقالقاناهأوأايهليكابقأحالقاطاألغينأأاآ
الطاثاوددانئصلىفاطأطعابههتالمجمثيستدالهميبأإلقافأيممااإ
انجروبمااللببخاعلىابميمهفبدالفالحمنهةيبئهلدبىعنالدهائأ
صاتفقكيندحعثهاييصسيقابناييناالعمدبنا4آاأأ

الهجمأفلتلمحداانطنيالتهوالهـأماكىفرعخمتاهاألاإأبم
لمجةمماممينافثوهكةهـحااطالمحيعإلايخةائمبثمغعهمعدمحلمهخةأمااأاأأ
المحالةهألدةاجميداإللظهنافيماطنلمانه5دينروأالعبم1ة
زمحيعذاالكلوماحباللنمخاعموظةآافيامنهـاا

لعينحوكىاألالعومتؤقاالمئفلعايأمعءالقلىهح حلقفمإعتاللبثهمتيلهوأمحفقنهـاابىمكإوتجثامطإمك

اصط



عايأنههاهصفيةنليأعمذألهمعهتلىلممهث
ويضيفيبأمىأهـهـمالهميأعلوابابرلبلووبهطثفاضايكلىيالقا
اولممووحفيةعألمهثةالىمهيهأاضاأهاملنههاثيمئونم

هلىعااالعامابكللمميهجمأبهىأهايقادالدقثعيضبهؤوطاخ
كاطمحفهـألثالمماالىممكروالهعشاضعداليههأيقالدلىمهالعال

المىسوآبانآهأبهماالفاوىاامحئانهوجميبمينىةم
فههالدمممنألعدشاأديهتآجمثسماألؤجم
قأبهتاالهقمشهاممإثطليالىبنطجمافبسهأيباسقانصضرلو

بثبقاليمىإنهناافالهبمكطبأنهااايياجميةى
دمالمنناممالوألحسثعيردنثطمأثبمت
دهلىفيةلألهايألدااصالمحلىالعوتجفامالمبروسدمعليه
صللجاقأيولحلثدئعلالهضالخاهـبهأممن

االبهـهحيببأالنأقامالمقورالمفقيطذانمبمالمهعاقالفمإطل
نمياقهمليفبفثالالملتألمحدائمةفانبالبمالمحممهيئفةا

العمهباألسهقهاكعأمالليفيسمثالحتهملجهمههانحأغاففمالولل هكاىالمحهعملالءالةإايفثالعضوقالانتخةط

هيعك2هنقاللكاأللهكاصطامفدمأصمألهفالهعنهالئهصفيمعلي
اثخألمحسالةالمحققإلمحفاظدلثلائمهبركألاوهومنأليبال

ضووعليامانضاىيفهتاحمأخانتمعالنالسيمع
النعنقلىعقمىلههمزممىشاجمهـعيمانعمقيةاونيالديومصمي
ضةاصلبتهايامالالهثسئهمالحعثوكلنحاطةرضيفةضه
ياصهعثماكانيهعمحهاحاثعنهلئاصفياطهك

وعمونعكنددهـىالععالحهمنالةاليعنأهبمالقالى9قت
شكلكلموسيوللمابطنيهةايسأهالحيينبنممان
للحالفلبهيهاهيأفيوبنضبماللهبيحمذدبخلبهـكؤشعباس



صحمسحعىسعصعها

جماسالبنمههاويةبئئاإئقلىقفيوهمايويغاجممإلمهاصفي
أالبميهبهتالالمملمالغقأومهعالسقعكالهاثثهلعاضعهالهثه3عليأ
دوادفلىىوليأاقمتهلابماألهانفاالىلباأممق
ثماالقياصإخيجععنهالتهكلليأصيهأفالضمانصععهالفاقااحعدما

ظسطمفملمتجفياذاهيعصىلماأااصحفغالبأمح
يفبتبفاصدلموانممههطلعييالعالمحسنويألمالدصو

صسئعلالأفااظاققحةوويأانأطأمابجحأشيي

اةديةكييردأانشعأمماالففيىأواالته5إلوليأمةالافعا
يعهاالمقعهمممايهدلللهصلىجمنهفماعمةممماالإبمايوفتالمحمثة
اأةللبايعبهفقيهالمتاصغثانعميغمنهوالمحكمءوالنمسألنلىمثمه
ااألماحمثمب8يمليهكمااالسناديوإلسكنةأممطفطاصإنصعذمماط

فئنتاالوئهأااتيالالىموكاصثأسفاجمألممالنهااقط
ألمشفبلىسش11لبالئهالعأمميوويثمتيثاقائكابألاهالينلفههمهب

ولىايقفىانعابدزهةبافيبنصبطالايألىشألكي
اصادالوفالاصفايحكأورالياةكوالاأالعالهاشميالقيجم
11ألابرجمأالامقةهممبيياقمتياهـينانمالىةلمألوتماتئايطسه
إلثكيفبيممهأءياخفالهألفاممالمالبلقالييعممتاالمالح
اآاكالصديماالمهص9تهابقابيحقفهأبالىابنثاهالما

أقيكملمماوقالصثفيغاهعممألىإقدضنهانيالهأصفاليديكياأجم
اللهالورهصوالمهثمثكوىفيابمثىفيالفاالمابال

لمياحيصالمفيسماكدأدمتيهالداااليمكيداالىنئهلىاتيبةستعا
أيقييقأثءفؤاللسىافببهوأفيمئول
أويثةفلهويوسندهدلمجهمعائهقلبهممئ

اةلهـماآللألاثفبمانالوبمىاأفاقماالمرأحيدولجثابليقأط

ااأائةالمجسئيأجمفهـجميعفيياوليستغاليهمففسهفيممعم
فشغظئةيمخغكضظثفيةرزت3



فيولههـدممالثسالحألألمؤالمخفوصهاخمةللبمالهوسمية
التهمميعتههبأمألسعنةمهابهصلهموحكأاللهمفىالديياله

فظااينااالعةابنهنالأماويياالوهاصب

مماهدقنأمجقالطبقالقاعهمقابوابهأأفاليتيقإأ

الواعهبدسمعتقاصفظةبقجمأعليثعنااالقألضدبيطا
الوليدبنبقعيأدهتئحلهديقسنلمجلى

المحةصلىاشهينأعميلىباقالابيهعابهفييفالىهأمتاالبأةضبأ

يأئأامموهلنئتمطواديعسأىاللمحالعحموالمظاعاأللوسعل
يوممللىميةالتهفىنافوللةبوثبافئولوانأهالهككحفمثال

ثأديئهمهةاىاالقالدهةحمةواةالممبالهعقنهةفد
قألنيالفيإثهعكطهيايدلبلىجمحعةرواعةهوا

هلمصص اظاهاعلمالبمأنئامأالثعيطانذفلطهـمثاذاهمقاهقمفا
اانهأهاماههالأمثالئطااوججممالهعتاةأللهفقكأ

ماصويأفيهأايماهوكبرممالممهأالهمثيغالىكاشلناافشمطا
قالنةاقمهدقااططاكمههمكلعنيووكلهانهللقشسالالالممهأ

اخمأانقكالئىممالأفأىدهىظكيىمعأنجفممميابخهثممهااذالمثمبي
مميألفالىواياللتهماقييننضعيقأممماتبفىكلنمم

تعيئمكاااجمآاهوحمتصفقدقنهتببنجمهاللمفيسأدكفا اصكلدضاطمحعههق
إشقنيمتهوالمعمكييبخالفهاكلماخلهـالمم1
اسالوةهمديهلاللهلطولناؤيرامففأاليفعمثالمونقو

المالمطثثسعلعاصعنمعنهالقهبااعفوىمعهفهيهماص
ايغاهقالادااليمأدالهباقلمفالتماهاحىمالطشئ

يققىانديهعمماجاطقباإيصصعصباطقمىهادلهبوقادببةهى

امملصعمأممعثيفكليالمباياعواشملتفيقسماجمن



ر

امايهةا5ذطماكيرأبههـاالبامنهفقبمثضصفةأدتااالقيلمجيثه ابالهثياألالمدبهوىقالبهههفيىيكحالستهإابهوصأأذلههتألمالهكأضبي
إرثطملظصكلىبقبوتجراططاائاقاسيالمقالففعايهدعة
بخاآبوعبلتهالمحامناإخقالقاأابهاببخاظابنلىبأاخقأل

بننالفالطمدئناالثأدععفبئمابهابخاابومسمالنااخيقالالحافظ
اقآدهـعللآلقالتفالداحدثتناقشادكمادسعهدبنأأسم

همأتروألجمسماهئفقالتمضءامهميمهأكميةانهدسعييه
لتألفاقيقاالدآإلاجيئوسمعليهطةصلىاللهمماسولنقالوأنمخهكث

مءيفظيلمحعلوثيقاكللبقواخلقابقابهفعانجة
لجساعنألمح6والسهنا8اصتاخالذهكأمياإصويصولعا
حزجمةابالفاللشءففاهـلقلتبهنفعالقمكنسعيفالمووآلالإلقنة
اعليالآمميسوواتهاصمقالفئالزاكفيخالهثهيالقخطيمةكالل
شأمقماهمروخااكلمهتعممأنلياهنهـكألضعالهيئةهالههـسلم

ئهأللساقئممابراقيمابحأممالكاايفتأالمقلكهعهـالعضأ5ماصليما
أقاألصقالقالااالخالهـلعافدبهاألفممنعفامساتماسهعليهال

أاللىالاللهاصههقاحالههمحأثمأ
3لدئخهئيانبهـثصاللافعألاهألذاللعهلهمهأأأ

اةإذثالاهمأمحئمالاوإثالثمفئئفلئط

اكلهألأشماصلىفسانابدلحبقالنالىيمفيجمورمهح
111أاالمباآكمفكهأااللمهثهىأآلللبععلىاألاشيقالممنانثيفهأالبمها

يألالمانمأاالفياال1الأاأمكعشأامملهـابعألط
كلهـاافئأفللكاىهمماممالىاكاتأهدأنوالإليميألن

االبفاهيلمضاألاكنهثاالإمثاأفةؤحعابالناياثميمهيهناله
11ااظأتابقأاالفتفي3رةؤجممبطأتإليهثالهئثأالثعبمحاهلياح
اروهادتيأوألأأجممأمثألرواللمعمهأيداليمانمه

ءصبصىىبأ

ش



3أشة2يمثافأثففصكلياصلىالئهالحىتمهولسمئهكماهدثت
اةلىيطرصؤبماقكألعإلباالماقالفهاعاالهإ

اافىبأكهلمأهمهمالهمىقاأهـةاللىنأأسالهلسأمىلباحمة
ءسنهلدفاحثملهماأكلبالمحابهأاحمأاداعوالممععلمهإطهصنبما

أطبرفئينأصأتكثعهالفمإماروطرهـهـآحبياهتراالح
تىاأفيأبعمبثحفالأللهألثألةالهمأييفهـصالمجمن

أفأكمسصتصوأدهالمةيألمااممقدسمسلجي
اأفصاههئيدصاثعنةإلممالمنيإنالقعتيىالقمااا
بهبمال3أاثاهمأالاللئهت5صنه5اولائهمهمعاالبهمث9إال



ىصحهمحثعحجى

ومالمداألالالىإنمجمهةااألاهنالدمفيتايصيدالللب9أ
مماااللألطأثفاأىئدأمال1وئضلاللهـخكعس1أهامؤهعأا

أفئا9بخأالولهـشالماتاثةحطتثههاوصنماعأطلجكيهصحبمعةظإوكأه
اللةلمفىةلألاالألالمعمهاييأصالليعممتفأطلنالفثئكالي

االاطثبالمأإأويقأالمعألأئأجماهحثمهولحيموللم11 ثم7اهـأ

فطابنحمالقاالاالللكأكىنممعهسالمفمأاهـليماتمهنعافيورالماللسىشصامعأأةأإك
ااةهلىمملخمكماثأتحيمائم

علىالمقفدهإكموهـاموالبدمحهقأأالصاك4ثي4الان
النماشواتعافهياللهفمااللالكلهالىمإلطاثمهالجماجؤص

وكىوصبفهـمةاثمامماماهالمتدأالعلمحمدإلمأه81مم

إأثاتابهونفمأللةيفكأالاآماالناقجفملمسمأثدمهابأ11
اامااعوأ611يااوسهكتاباممايخالفلفاهأهابماناثممكقكهـهاا

ااصفيعبالخإلخألمالنافهااليمفالتاالأمافيدالثالغالمغالةلهدث
اأشفيأقألتاسكنىسقالطوقدآههككهاعدثططلنمق

ألصعالهصالمثاسمولأضلمجمقدئأايعحلظهعملىصهنهمالفغا
ممكأظضمفثهاالآكالاثماملمافيهأصلذاليىذااسم

اضهونمغنهالتهمملفطالمفألاعفاالصألبياللهف
اإاعمميثفالجميمولهأبالعايطأافهالنعنجمالطمالملفياالينبفأفالمت
ميعائارظسللءاعقطكألةكطالطامتهيالجمقض
فيأدماألواسقئمبالواالماقأيعموأممهـالسنةتاتلاإطةمبنى
أعاغقآلما1ممعاثدالرماناقالعاداثافيعميالفأسمتفعاهنه
11نمأكفانيلمنهأمبمهمهثهاممكاابوصعمفممامفبأبل

ألىث



1

إنإهبيأداهكماكالهميكومههأإممأوأالتقجملنالاالييمألفىاآ
أبىءامافعممنألفثممااألمالفا9امالقفال11

لالمصكبمالمافأاالنأماألمامأألىشاردص
ماثمالثالثناالأاأواللهـأالسلهأا

ئثهفأمماميهمىاوالعاهالدنهافىلمطق

مااألفياورفعاألهعأايامولباهفاأو
لهاطالمداالالفديهأممبالمالاهلأمأئةمهك

قفطهثأهمفلواناااااؤماا

لمجمأمبهملطالأهـظاههدالبعالالثمايط
ططممامحلثج9ااهالالالليثهنيمفناطلواؤ
امادااللفلمألالهـافااف3إجمالضفي9جمةا

هالصسوليمهمثمالمأوااويلمحممطإنملىط

بهاوحفهااباوااالهـتهثفأالأ
والمممنمبقبأخكظالنايقااااألتعاالقماافاصقااالأ
دبلهفأتعأعههـويوالممناحايفهـهبالهاضيلو

اوخالفهعادعممفهبأمولطمتالامنهاأواطألظصهباله
الهبجمماماتهئوإثولبولطتباساورللرمماارويأل

افااالالمثلهـوفيالىممأأأصلالفأإفاففم

وءةآلممأألماونلفةاعالجموامتأبعثهن
ااتهاامةأعافاكضلمجاألحماالقايهالالمجهفلءاأوهـالهقتم

القمفمبهآلةالهتفبهوافوكادفافافاقثأجمطفيقةا
اعبطنعلهلىوالظإلبالمطواثأأماممآأكباموبم
بهـالوئمأمولإظلالمااالالاهليأللالتي

بالعادكفعهوالةياالاألناماليىااهالى

أهاالهئا11ينهياكالمأهـاأللمحأصةاامألبأيويياللمال



أحمحعبي

عليامىممعابيةقألهـهبمادةاهأاالأهأأتييلضتهكصرجممعحث
نعألالارابقناوإهأهـدضاالفماكىاخئيالمواهأوصهـعئمم5أإ
يسدفطبللفثمفاهلهمعلىمىالينتقدمالغاديللىلهإلنهلميتدؤأأ

الىقولهتثاليإطبهكاكأللهعندالاويهرياالهاصهةتفكاواإأأ اماواقللثمألتبيلبلبيفافبههقهمولةبكممفالأ
اكلاأماطالاومالهويظثهاوصكثاأويعهيتاهطأ

ااشاذاتعأطاالتمثممهالفامممثوصلدأأفثؤاهقفي4لمأأأل7
وهـألصقإداألهـالتهثممهكاألفثلةأدةاقامهملهاترلإ

اطفاليصظهحاالمعمألمليأإقىهفعهفنثىااإ
نألنمأدفيلاامثاالالوكيىنأمقاألدهـإلغكاانأثأالايباال

طإليهيخاوالعئيغ4لمقعناللنبالوالكباوقيمبهـ
علعهدأمقلبفتلىيقشبيههأكيلوهىيألنفالالصئوة

هممداوخناعغالىالاللهلمعايدذالمقاهناكتىلمناالثناشأإ
ممأنعغهمألالىثماداصشدئاكلطقاافاألفالةلاثإثتهامق
اذالنعمأنوهعهاالمومنكألةافالهثةالةيخلضخه

همنالتالىالنأحمافأقيمناكبااهحفوهدطتأكتأفىألطدا
للوبمألقللهناةهافلهاالهدايةالطاآلمافىإلاكات1

لقالقالمحنيمتلهمحوكقفكقطعنالعوامامييمأوويعلمديأ
أفىلمحدجمطغليطابلغغاحقلهيهغمفبهمالظيختقانلهفهقالألنأ
لددقسببوالىلفشيغالقومقتنقالايألقنكانمناءفي11

كعيصدسالااللمأيخعآلجوهالعنمإالظالهلمىألظنوعقالالطهجمأ11
الواالفهثتقمفاامأعمضمهأؤائةهالثاخن2بايمروزا
قبوالهثهألهعالمدالئاسطكقيااكياانئثغ7تبهالحعغآسشةاإأ

صنالمشاافالهمفالصاننهئيؤأهـإفهـنىءمحقؤ
صسسىخىكعمت

فى



هعهيهطفعاانوبالطاسفهماقوىليراحسنسيايخم
هصودلعهوحلهوميبادامهمدجوأمألعميممعهماهمالىاوبالع
أفيقلممثيسؤباأيهيايعانفيأتيهلبمعضنهيباوعاشةكأمن

سييالههعنسلىينهيغويوجمبهجمهالطفميخمالمحيخضل
ئبماليماجلنأسسواللتهقالآلفأألمجحتألتشدتافيثألولى

معمماهفقالوإماديلتاولممالأللوإهامألميسمتللللبةأ ظيداسطالتهوقاباىالألآلمحالمجالجمانمتأبمفانبفلدكوتيقولطوكماإ
هـثمؤالصإلمجأةالمحصمانولالغالنمفقتاثفعالصبهفتاصمعمأههاؤلهما

لفمىيدننقعاحاأكعامققالىالنم3ليالةااعياايافاياكهالمقممو

ألمحلبونجتةلىلىهمثعغويتجمةاجمطأالصويخاافالدمفأدنيهاليالكالمحالط
منصعاشتغليبوفتملمناوالياتلمعللممممعولمحطاللفاالمافالن
حلابوففقطفيهللهـايقبرفواخعقفألهوالصويخيآلمقألييطمماد
أفهمهققهلةنةفيبصكياوبسايئةهةفهقضاقصئعهيافيعله

قااطلدبعلمقيلتناممثلئهاليملفااقيمنضعمالةنامعلهـأ
كامتمطألمحافأتالتنقملصذافاليهههتف9ليمحميهلمولمالمطكتالببهتابح

عنافييهكيعثجثهأحكهبمنأحململمنىليتقلتانكلاطباداتأرثعن9مما

ناذللكتمىوفابؤأليدماحعفبأحاعتراخلمجوسمحبفأح
بئهفباعاهدفأحلجنظاثتئثمهـلفاهأيللياألكلكليمالبنهاعأل

01أاللعؤواللوللىصلبماانعاكأطنكفدحز3ماضكقمىوئااببدبز
لتاخضشالوالياالنتطيحإلباساتعطالتمغملىهآلمالمحكاتيعاتالمبا
عاياكألايمالبإمثلورهاالسملطانإبالدينإويقالعاوفال
3هـتصنفيالتفمافعاوقاغمماتاضعاجمقاأإطلالمأيتذلمحثوهحوالديئ

أ6عاالةالالهقخاهئافىخلدداماوشوتاكيكحنبليماياها

ااحمكلىنقوطوفمالنيدياشفماودالواشيينككالظقجمألامون
والئالعبإلتعنقفاهـتعاكهمكياتطاضدقوايسمانةاهابل



أ

عهير

لحاالقاثيماضمتجليدقيههيك

صاألسئهيهمتأملعليهكلصهلصسمولس

ماءهوهلهفيمماهمأألمككفمل
اللهلممتمامالحطلمحالجموااللى

هتدسمكمهياثلمشأ

هن



أالهوهنفهاممههففيفقيلفهالمكتأبممه

عالظأوافسماباأشحمنالبثميظوانألقىلبىقائماص
لمقالطغطووؤااللاممفمالماىيءفالانغأ

بماألخكعبمأههوكأبهلىنفاالللتةثابينهموالدبغاولههف
فأعمعاللههويماالأاليياثيبمدايت
ةإلقهصأهـالماشهبوالهوهىالالهلىنقدعل

أالهممآليهيناإفايبمايبماجمهالكإاقيملالومثرفأبكن

وماألولقلىثنأممالصومأاتالمأظهـثئهتملموهنينكص
الآاأبهقويكوالذلهقوإللمحةفميالدمنيااللمماإ
اصلىافمالدافظوبأخمالثناظاثضقدلههـ

ألم3أللمأالأ5نلااعقذاألبت

صنأأالفهفأكوالتاهةبمايتيودذمحلىقو
افاسبمأهبافقةماثةالالفمفالنا

فيكةطممااهممدجمااابالعثيغرالماقالها
الافالمحةاثأقالىدجممهونالاللبمقوصيفيا

11أهبأطؤمالهوفيإلبد3بللمتمغينأ
توبتملماافيلثهضميدالمدلهدالمميغبانوليهمهاليمنييدالئمأيب
لىاالتهاجملونأتتةافقأالهاممالبالتوب

هـيفاثتعالمطلهالفأفاالمقيفدا
افااللمحالمتالىقتهاانورجمالهـبينهالطبه

قباأالهئهـعأميرفعكطالقأيهالاطةيإلا

الىألهثالفاوألاتفامههااالتهثسمالالها
هأوأالدممهالهعولملثهاويبلماالتوفمم

هـيفمأيممهكتأوالئألهكافيالمالممبلتهاها
ألهئيمئوقدكاجهاإنقبغاهيهأيقاالهـفمويوفع



مماولمأبالععدطفبهأفيمحابمالتهالمتهغيهأالمحهعنطييممثاازرين
يأيالعقاليدئعإلماجممهـألشغفاكلططالعالأإافىصكميقانمههأح

سواطلكلىااقبمابعكلمجبهبموبمهلهأودحأأثةسلهيالتذ5ك379

إلدشنابنماألهـعالميبنلماللهلليقيثملمداالعلمجيبمحالكمأا
اثهمأفعاجمفافيعمامطاممطيثظاغأبمولىالفأكا

كلجميللعائغتابوأهباهفانصمسقفلبمهـلنئعنه
يادةن5اكادورلقببأفيهدلعقمحقددىعاللئهـ

أوميالملهتعالمافعلمالغألبفهطلمثاماوأ
الفتثاالالوسقيكىجميامحيهالقهصعههنهوكعنهاطةبيإص

طلوهفاابىبهمالمجمعهحلىبثاددعدقومكلصورصيدالعالماأيأ
اعقانالمحيهيئالذصفكلنمهالقصفولمقالقاليبىفيمعنهااللتهأ

لىولتماسفقالوقدوفمقالعأىالمثميلىحثأحاط

11أؤايكلأنضيالهقابقهـيلطمحلىلقليئالميأبينوهلاا
أيالنآاولياباكذلكيالمناولبمبئانادبلىضشيهالوأجمالعرإا

الىبألمجففؤداإلوابقلللاثأاأهكواللزمبالمتم
االيبضتاامنهـنالدأاايأيهاىالىالتهلبهيقولوأوماطغواغمابامنه

ميهـأبامابمأللجمحعاااللهبلوأعتوقلنمهياالطوالكهتماتم
أليماافالهفاصتمقلوملمحيقلففاءمحلابحنتمالعملتال
ااالثهابتقنمجمأكهأبالأطأقالهبتقمااكعياكىلىو
ولتوا1ينالكوصالناولقدفقالاطهيينبهالليغنمهيالقهءه
اذيبايغقأروهنيهأعنإدفكلثفلقديلىممضفاالاأقأنفوإصقثقمغت

يخفوليعيتيمرفيدللثفيقوككجمئىششألىالةوولمألقيمتهمااا
ىالدلياوالمحرقلتالثاابالقيلامهييخاافكدديننملىيهتنماوالعثيغاأ
دتمذجمردتبئهاكانللىإليعثتآلثأتهأفليفعلفيإلفهئأولحيالألكيةا

امحايالأقلمحاكلولقيدقيأهـيغفليهيمامابردظ

ويؤ



ا

العهاحاثبععقاإاللصئألخقدااادشخإوريق
ممطهاعهالفىممتيلالنهالهدكألدئيهحالماتهالى19الهانالالمفهلى

الممثسممنئاوكعالهذيالىنلاهـجمةصبامهلهأ
عتعالوصيأوللقمباالعيمكالصلسدهعمهمدممعلثثهبأ
ألايهيأمايلألتئالتهمفعلىياالمخمالصمعتعالىاااللئهيقاأا
حىصضبكلمالثهاالالأعالأللهغمأاالف

الظنامهـافابعمضيههـاموإهـيمفألناشهشاعالذاللكا
لهممالهـاعقفاكأفىكالفالياثثهالثمثلالداثهكنانيهـ

مكالضةصئمةالمفاتالألأهـبكلبهبعقالىيعععقمهفة

ولكلللهااالهادأقممالالتهيتوليوانوالمحكمألوو
اكاليهاالاياهالههـمىبالثهاممتلهسروههإن

اليمامنقيهممثهاقغالىلهأمقكأهالفدمم

اهعهافممهكلعالالتفاقوالفلمفابممنثيعبالهشقيهتهصا
جمأاوماناهرتيهأولععأاجمهـألفمديالكلنعنه

الرقندخنالهاطلؤطامحغدكئحق

نظاهاللمةشبلثهكمزبمضنلماليمهلبأثظلمحالأبمهغف
أبخأكلصيعموالثهيسيعبدشايههـميىسمهـاعمدلهانمواعإل

الوفااألنقثالماالنمنهوءوكليمهياقاهألاممثهامثه
ممفاتالناممنأالةاقامحماشأالمعانحقهـجممنكي

بههلممحايطالتهاللهممهسمبهبماهـهماصقابافعككالظحقورالعما
ماكهلاكاحمةنيعالإلئهاققفعغالدليايإفاضيهق
4عيماذبهطلمجاثنثييااشمهيهألاالهمعاعمالالقةلممعييقافثب

طةالالفووايلئماليشممطهـافلهاالالةااالبههمفلىالفبوا
اآمكعمشالاأللةثثأوهاالمطاعتهللألالمقاهـصيبهثمورمميمموله
قأاوجمبمطأورفيلمصالبهغباسييالهجمنثأممةألحابتفأال

ب



1

3اهـأنأنالطبةهغأاليإداالالالعالىاالألبالمعاصفلياناالعأصكبقفماأ
اثهيالاديغوأآسعاللوبهلنالدحمالجدصاامممالئيقيأية

11لهلنالحنويالانععداليالشيغابىكيبنبنممفالدينصكعدالئهولت
دانقفانيرامممأمقلييههأنهـفىيابللوالمفمكالدالألففدألجمالمخمإصانانس

جنهاليماننثماهفةلبسهفهعالعمإفىبافماوإنثهـبوومباالنبيجمئة
ألنجمبدعئسهالمعملؤاللمناهلطاططلقعظدااالل

بتاممشللدفاألمومهـال5وواالممتمأعألءهؤممنمبنلضكيكؤبئ
ذبلحفلموئوكافأيندلههتهمىسنةومقالفالفيدابيصمثم

اصنهألثمكفةيقطالدىصغاكمسممناكلطالمتقجمىداكأا6اإلاثفثعأع
ررمفممإثابهأأبنالى3ااعدالهمتغالجنئالاصأوهئغللقكلف
ألىلهييوفالديهاكاكربهأاللههغئالمتف3جمابثهأثى6كنقم

تهغمفالخأحهفعقتماهـاألمقلخحبهفا2ناأنابمابةالألعتي
نعيألعهةلصاألهحتتدودساادكىعيهأي3داباآلهبهأخعها

أثتط

ولفيغوثبمفىإنجنبقعتثههقطنهـهـلفثممحنالبماثصلمحهابه
باإلفاجمدهـئعنةاحأبالمدلتهدالاضهسكعهألنميارولمجركل

ئإفبحأمحفهـوعأسكلمباالعهعغكىفيقاالمجفديالمايخهيه9فؤا
غورثىدلممامليقاقهاىلك9ضاالعفاشا

صليىالمحهداعندالثميإسظيااتمدنيفىلدالأسءصاالالهعتالفيلمعمتمعفإ
سكلىجمةبهاناللىالمصثيىأثثلللاالثهغيأض97أبوذإثص

أنومظنهافهالايههيدهمأصعببفيالمهتانمىأطعمثإلال

ا3ؤليإذنكزثمالطسبهالثهئالافلجآلممىانامثثأمبهيا

الئلشءيزرت



سىلعهدصايقالدعفيفالعهيغجمهكىالدغفورذتشببسهألمن
دالدقماستييف511والسمدضيالتحنهممطيالمحمعميقبخإىهحمما

ء

قدلييدعيدلشعبوفالمعلكمفمابمنكفها9علفأيدلبهت

ئئبئظنهواالسنلكقيخكلقافييئولممحاققعتنرسغكاحمظا
المتهسفيضلهكاذنالدبههظنائهيهيستايطكسياهمهمنةسمنمئتممع
اللحلمكوا3اشخاللمجسمتيغشهنهككلصالمدا

دبسقعنصصفالثهلباسكليجمععدبناالهاذالطالوليقممالفقههوال
صذلألكاندمممكلشاسلبغقالالتينحالفىمانايفآليالمتا

لتنياصةالدسهوكأغائهيهماوكسينسبحسنةفىولديطنت

الهبأصئدسعددولممجمظشيأبالاقيبهىشالممثلصاعمبأ
لهئوطالمتهىهخميميلهتياالحبةبرااللعهعغاللسايهإلالغقيهولجماكىلعبأاممى

لمثصرليةائمفالمحممااللممونالنيأهاطهـفلمجةالبماعمكلىكوالمالممتنن
مفألجمكاكاوسئانهسبحهأسنخقلفةثحهألههىفىيدةهاىض
عططبعدإأسمىسايرلجلدناكتعالىالدةصلهعهألمبقالعروفاجمه

خفماصهاافبسهايمنكماعمدبقالعثهههكعدلدهـجمهالنشه
المشيئالوشولدهالبسهكماعأهـبعيالدينأعوهالقلىمأم
العبفيبتنئمنيةالقدهةالعألآهاوممفمالمثمجصالمدبهامحنععدا

علىجمفلالعاضالوليفيهاوحىالقبقبيمبرهمتهاملتيلىف
افمؤفكلالبالممهاطقليلزهاالمثغالبلبنإلمحهمممغالعالوي

إلثثدشأبلدجمخعباعنعدمتيالهثهيئدلكوصنفاتم
كطيوالهعههمأللدلعماىعليهكئامببعدقاقيلبهاللئع
وإخؤاتعمغفيالبسههئيهماثهانمأيينصعسبمسنكلميئبئاللثذ

اعكااالمييغممدالبسممتشهبدرعاللىكطبهـهدعحهبمالدالمدكأهن
كعهبالمتافيالمهثميئأهمامحصالتعدقأنفاىضالمدبر



إلمحطدينهثيغاكالهليقالعهنأثنلهتيمهععبألكل11اى
م

دلغاأامعتدالههةاللريلءدأا1
علوهاحالمحالمحاصاادعيإييمامامودبصمحلطذ

يخهامعاالغىثووفههنبفثصكعيهاعقذنهـبهللعهاالكا المهثهيأصهممقيمملههـكالالالحثاصؤثفااالليئالهقس للبالالمالثبسأيالواللانقمموطللابنالمقدآققيه
اكالذنااالضليلماثئعممبماقعشعمهنهفيبئبغاهدو

لعفيغثمغادالحقعالمحيباالديصيه3لمماايااشمورص
النهالىإقمبأمداليقباىسالاكلطبالكوالمغ4الماالتة
ممفمبهحواهلتالتانتمهلطهـفاحمهوتسمقبربامماوببائآل

وهوجدظمافيلىينالللطالمعحمهملىالعألمعأاالعأتمهكالهمل
اهـكلمحيهمماديبقهععيدطالهثيجمنهالتثالولمأمهعدوي13ل
91وهعثمابايئاتهممألنبأالملىوومدباهعهبق5ا

عظناسهابااأيؤمنملجمالهااليناالهئهالىمالهدبهوبملقعهكه
اابقالدجمألطالوالعامماهمأاميئيئسمغقهديدالمت

ااظاجمأاليماالمحالممة5بالهمعألمالبعههقيلىفاعنه

فأفمليعناحهمثيخاصكأطاالممههنادهانوداثويااجما
اصاالجمأالديهئطلثىععيلىفهأاقكال

شكيلقاهسمعويابوفيلعالماماملمستالبمعميفهكماا3كنفهل
ممتياطبهلبهئثالمدجمظطلالهالماالالمامعمعمهالمطم
اأبمأمععاالدالمععالهثعيااممصيلبييرامالاطجمأاللىأبمهنات

إلتدجمهـأاللمفيغالممامق1أثليلباليعنوبناهثهاصيغلىاالهماليئ
فىأألهمبغالمويالمالدلبعمياقشيورامالهواالبسعنيافهالتهميممم

اثمطفوكالمحيففىالللهبهأعتبخاالدجمنالشفابلااهدالالن

حمأل



لدعيملمييهتبهكألداللهجهلأم
اللزهرهـعثععمالآلمصطأطماا

يعثماعحمهءالهالعةسأصهئما

سالمحلههتلهيورءهـللسهـصهئهفالئكطفيلط
ممإليمنبواطدهمقجدادلىلييقاليمدهمعيللمميعصال
ثىلكعإسلعمتمميوصىالهاقاهمالاليسادهـلهأيياحمعه

وللحىوللهاتبحصلسمبهـلتالمتقأديتمى

المهنامصممألصعأءلئدلأفاسلهتغلىاه
ولضطالتهتهتلثاصفلهثعا

قغلهعقتهعممألدصلمعتعا

صالهصجماالممماطعلضصهاهالدطالمقم

طالهملفهحيصألاللاممللمحمالطلعهمييها
لعوثعهطالممطثىلمحاللعاممهعبدال

أكدلبقامثمهـاللهععثهتللتالعى
ممثماسهأبر

صسعهصصسحسىصى



اااسضادةااا01001غحم01

001ثسععص

ادسأنغمنهباطالمحممائأكااجانميخامحهيأيئئييهىمماماماحمفاألثتجمحثةاليأ تها

ثبخهاليالقآدصالمجهياا3المقيهخيهكلالاللطأإالليلهةألمج

الوليمالمجعكاالمحافظامأمافقيمثاخوومممىيمعمنعأثفأ
لمثثاالفمعغقةاسيثةاالبسثأإثطموالعأظ4صالممك
لافالبأسيالشليمجمأاصىالمساممالئيهثظنها

ةطمثعاذاأللباحماكالرياسآداأللالالبمظاممنإقيبناممهاحأمح

فعاالثهاجيمميجمميهالمتعههبمهمعالوفالمطيللعالألفيإةبب
المىيفىالممعاسيمضامررهبايههقادلمالكامااكللالمفماظفمجهةاع
ثألبسياالملىطولهعفقصشالهتحئةاللهصيهأثاإليافيقمإك
ثأ

ونههنطئمةأليمممنهلمحنطألوركانلماممطظاععدفآلتهـكف
ماطييهاالألداهاهـدففمحعهالئئأبالياالباأ

العثميهخجمماسمهاظاليهـاحادالعمئاااأنظاأكايهالألمجهإلكلثنبهعأم
لبساإمىأوسوالدياوم005تط11أإ

تممافاالمعي9االبأالععوهولماايتااهطمنالمحلاالماأيا
خالكعاممايالمعاداقاالمممهأولمحأوههفأهحمعالئممفالدهمفأ ثوي7للسهياتمايعأالللا2إنجولمالتاامااالكهةود

الللىئئعاعاطاوصأيأفىأدمهنادهعألىااألشأأأ 055
احااالاااللىذضهبالمهنأاسهعادودهمياقةواثأباالله

بهماعناوصعمالنهممهطاااباممشأاثمن تأا
ابرالتالهماماففيهالمهاالماايالبلىمىاذانصاياللىأمني

المدبرلوكاالمحهالهاسهافيفلىناإهئهياةاكنهثهـءاغ 05ءيرءبألبدإ



ئماهما1

أأاشعباصاميمعهأالماصكقبقكالمعبنمومهلكهة
11جمتتنهثثطاإوجمحعجمبمممااثألمأليأليفيمااثاعبالدابهأا
أيلماووثلمالممثهممااأبكدليكعمأا

اكيأفمإكحاجميالط5طالمحالمعماداائممأ11

إحمابملىممفاوللأبالأكلاهالا

أؤكماانلدنئألألمالبأأالنميماعقاثماايلممالال
ءبجاثيأءإبمالمااالاأإفكلمأماالألشكذلالاومم
أإعدلمميجمطالااافاالمثبأمهيالااا
ههثاووالااالكللىالإللثمئلمألثهـالهأااهـم

فاماالليواالعمهيبماهاااثفمما

أماالسمطلماالللىاللىؤااخاايملة

اجمبالهـثماللاااصحناظأمالةاطلمحءالاالال

أثأصكثألفاليفأاياأالثهاااك
حجهـىاباهنؤلاطهاثحمثهـغاا

أالالقادممألعالطالاثمبأأاايا

أأمنهالطفمطصثيثاالهاالالماأالفاا
11ابمجإكلأاالمففىسملالالوااألاهمفاكهطمآننصمو
أماألهـممواابفكلاهفمأ
أيافكقافىالالمادامهـإاأملىالماالأعه
ثمباابغينظائالةالمأهاطعضؤنلأأ
ابطمهخمكءمامئمماهافالفالمهمعائفيالس

األماباالااللأالالتماأائالعاهـمماممأثفطا
اأماللطإالقاثعشهممأا

أأىالأنالآلإولإكثواثىوأفأبهاأتديئهالبملفجاكا011
ألمشلمأاامأابميثااثوراالمحةكلاهي

11

أ
11



3

لعبأفيكلمبنهيئالىاكنابوألالممبيافهمألطيسهبالقهففثرأبمراا
نةثلمملالمامثعباطصأوالظهـالتمثياثاقيإدالهفألللنيفىالن
ئئلعلهاإئفحفوواشيادمنمحميثضيبؤوفئلمىتماهـسفا

3إامالممالاالمكيباالغللمملالمعبادفالئنىاألاللبعفمهمألمللظؤد
ألهمئتمالعممهلةكماألابقآمانبمميأععنهاحهـه

صاهإبهمماهماالعياالثهيمغاصادلاااالهثيغاصالنفاثالانمممدبرفى

امينالىالفنموإدااممرافألالك6انفاالعفعأصاهقاحمتمإأ ولهعسهفعاكياجمةقهاثكأاصبنكلبنانأبأاللىأ

دنتهكألمهكمبدباصابمهدالبعميهأياابهااحمأولشثمىإ
العمثعيغةيكثسهيبقالتيالهتحطاثأالراأصحلههيأ

باألألمصمحبإلأيدالمههغأوبالعألواسقغءخالممالفأقالم
يئطهدلمزالمحيماجمطصاصإثةدلففامثبئامتمغادعاالصكالمهـألاحص

سالملىهالوكطيمالخيتليفيأفباإالماسعصلياألصيعيأميإممةة
الوحنيلابهممكالخالاألقصهبقادبأفاآل

جمنبيلىألميمكاتالفهىااافىبيأكالتبمايهشآجمورلعهماادآيدكمحباعلب
خيفالخعمالمدممكلالمحيقوجميحيقاهعالثاإووجمما

بتتهتماإنالمحيةطرقحانطناللهممالعالهبميفبلاالمذأثلماهـ
ممالاجمهاكثمنيداجمهعيأطأدجملىصةقإسعماورافسأبهنيأصثمملمكلا

المصبموسبظيهالطاالنالىعالمقئآدالمحفمدوطرثهاس
شيلبمهعيأحعةأاثانهاةاميقةبامحلاابتهاصمنالكاامألى
أوربرئاعألدفىمأعولمممياابماصلبناافىبهيبهثعضمأأشبب

أيما



الجمعالمديقالبعأجمأباكاللبنافايغامبملهاصألمبأي
بناابوالإلدهابنعنلىجمغ1رالفالةعممبالئهعلى

اشاثااضمكأيمماللهاتلىحملعبالئينالىحهـمحمبئءابه
إمماالدكأهضعمصاىخيسكنحىبلبربهمأابالديخثاعي

الواليالمالنمهعلىاجمأعنالرالمحسنهافيدلبنهبيما7هبئأخالهعن
إلعأكقسثالنهاشهلوبنديخاممخاكاعليعنعبىيخمافففعى
هااللهسبملتةالقاالمحققفيالمجهندخنالشهلىبسعالمحأدعق
حمثماتمهالعلولمجعقيآالمجلاووفيلوسجمانأدتسىمميمغه

ىىفدممعالدينكناللثاوللقسطالفيجممأمحاضأالجمأعغكاالطس
أالبثهبعكمحلهكألمحىفااللممماعفصلهاعن

ثكاصفافيجافيوألمحتيغلىاعمالهاألباليةفاىلله
الدينكممعثماعدألمنمحثهالمالديفامالمحيهألصكمهعمثلىاب

جمنطدأالمالتبألهىمقفققمتكفىالعتجغماأاقمهثمادعن
نهماجمعصنهماالجئعنوىأفاعاألبيااععمالمهعن

هالعئلىكنهاالمدبرثنألهمتمديقايالمهتغصفغالمالباقفةا
يناجماجمأفيأمثاالمتأبأالعالألىهنالمنثآعبهأا

داثأىالعدصصابنبنالقالهمالففقإكإلممتيأحما
تههالمه5النالمحافظمحولابهأالوثمضبقعبدالئهاك11

هجشدثامنصسططألمحقيأعمدحعؤبنالهتيغ
برجمأافيالقاضمضآعلىلبنالمحعممقابهاعقكأليهقمحقمدجمأفهإ

لمحيمثىجمبنأامأنايغنالإغممامدأآمميألسالعنفالمعاالععلىبن
يثهثاباأالتالهمابعنقاقالدابعاعنىالتممنالقالهمسهأذافيي

دنظيفأعمةاالمحلفممأففللمحنهالقالجهندصمادشبلىعئن
القدئينهعنمجمةالمكهانرا5ألسلسدمأبهيسللىتعالقكىفق
ثعالهيانجههكالاليأالماالابثألمحممهغسةالفإتالصآلنالال



نأبوكلقماإسىاصعلىامجهألمتفقهاللبفمالآنأأفهبهـان

اجمأهيالطألقمغللمأألمحاائاليبقاصعاالمقغةنأخنيدحتمجكنهانلصعبوعلباول
خبههآمإثيصلةيماالمحههمدإبمنيالامعأكللاالفمنلابموأحمهاثها

النهاثثزإأبنكلابقابياهابىمنفىاببمساالاكلمنواثهبنابوأط

9ممالئماالسامعميمايمبنأبابخاابئاجمأقالمقيحممبييمنبخاظصةنميدلىإ
مبئبخهعبدافقهابىالهتيغهقمماياسيقالثعنحهنالهمثيماكايأ
فمأليايشهإفييهـلهأطالقةفيفهالثهمشدصامنمويممااببئا
أفقياألعقغاثمبمممقيلىخأاك1ثابيثكممفىحأاافةإفالمفماذليجعئاالاا

ثمأابصإلدينألطجمأإبهافااصااصااالولىثبنل
مااآماممابمىعووبهيأايعظحثزيبفالقيالبأيرمال3للغن

ألالمعمتتمببماكطأاثبقعبمأابههاللبملةجمئيعطبعابيهمنة
هممماالمالمأالإايهفورةأآندلقأامشبثطا
أالنجتاليماكنأ3اطماثاىحمأببنالهمهلقيبهالمغالثإلمثمطيهاباجمأاا

ههغأائألببابؤاملإلجمثانالاضميأمثيعةأممالنبا
ائمممانامضممهأالاببطحهالىءجمأايقلهاأبشهـضاالمهيهمت

طالاجمطهصمنططاالحمأءبإلعاعايماتتاظإخمأهـولمفي
االالألأخاألإاألنيأمهـفبهةةامااممإجملبمالمنادهامماهكعاالممنال

محهااللهالسالهآلالماهبالمطادهتنأاقهاطئههبنسمتأذاباهمميةكميأاا
االسعااإبقئمىيهئهادالهصصالاالىهمأكهافيفأروبخامتيعثيا

جمأكالمدايطدااعثممطء12أأللمحلافبماليدالمتعاثابدعال
أأبر11أفيئهبأااهندةكنبالواثهالجمآيوأشحطن
مالوغاالغااسأصلهثئاهمتاتهادنالهماذالأمتييآعغنمطافي
مقلهعالقهممنالمافيبجسهنامانهاالألى

أ

إةومولوجيصكلىيصثيهتهالؤمموناامييلملىلال
صحجالسصأ



ةدخأليالمورأكلطالىلمثأظلمأدموبهىالىأوسىالىالىحفي
وءصاالمجالىعنةاللصضطالبإفىجمطعولهععقأل

قليهـلالقائلوبئلهةثاطييئدتعألةسبةالعئبصلمملمعهاعلهه

لقمطبهاليالنبماانهميممصابيااللعإلبىيهالمالحئفيةبنأوو
لهليةمتتممظالشأملىالمجهاللبهىعنهالثهممدالمحممداسمثاسم
ىصيطأكئادافدليلىيجممنعفوفأهعاهـفإثضآالعممقاي

من5داىلبي15بصآيدبهالماهنالبشقالهالحأالمجهي
الدةأمهجموالمابيهةالنومدامقههم9صكلمسهمنال
فيافمعابىددأدالتجىاسماأثالثةاةقالولينالعالمبصلهاوأ

فئأدالصفابهيهلملىمنلىمولعأبمهلدلىليآكألمالمى
والجبممابديقايفهكحليابيهيلىمنهماكاابيهبمنا

أعالعهاإللج5اأكاهععاثثلبابماالبقطياالموهعمنامسابمهلدمن

طوليئهـفلمجةملممادقههـاوتعالىدجمأالمتايأالقثةباممفمههلم أدءآلدإباكايةعياإوالعبالصاهلددقكهنه
لىاثحهلمأاللهمةلهغىهالاأشعبةياوبهأبونجفحععهبماالاللص
اامادقلمبإدالهثمعغالديهـمفهالبمهمغقلفهنماهههعد
أهالطنباأإثاصهقاللهامخالمحيمطاالالهفالدلنعفعنالأ

لمتممااألأةلدبعاادطبرطقاصاالهـغالهثالذهثهامحفلثمإللما
مدتياالمقيغداالمممقافعالبههههعبدلداالمحقهقةامام
فالجاكلاليالاكااولابعليالإالصادهاالبعهطهميالنامولى

قطأقطبهوالهالبهعاضوجمابنماامماذمسااللعلوم

ءااقيفةابهيثلاكمامةينبالمحأهعفيالفيدالغ فىأأهأتييملقيالئمقدآطبنباللمثطوصمههصفياليحله
هفمبمحنهكللولثه3اصد9سالآمدهعأيربالكلتعألى

بنهيإلطصلمبطلدهكااللعببعهبنعوالدهالبمهنهالمثوقي



يلكهمكلويبخهلىوكهعلجمةططمتمضاإلطةالشيعهكاال
نظمىهكلالأكاوافحماوا93أاابه
3ييهثمصيءميمكديهاكمحيإالهبمحدعممملهـمحاصمالطجمعاظماف
اولمحدقدألالواالمبهمههماقااصهيعد5دميقمادسل

بسهاالتهفاإعمبقخلويالالهواالبممههاعلصجماممهفىإ
االكاااطجمهاأانالهععدماطكئأ8افدمموالال

ىوااليعمماايفالعيدبمكحاالهـإىااللممالىبؤعديهثه
ثأبلهاليقعنألددالبسباضكااه9الالبمممهعأدولممأا

العهمالكاالالالهكهـالهامليملىجاالحسعينلموهنديئابياآهاالههـبهأثىسهداآأ
روافقهوناالبسهعفهكاالثهمماضيإبيطألبمالمحثناالومنامح

مكالميهآاىكأالوحلممققابهيمبمالآلأداالمقلى
خيقداثتةطقالىمقطأيخلمفالهالىا

يفنثويلمحصئثةطألاتزجمبأوممهمحماقاالليههمه
لمجددتثعانهفههاقةحقيضقأالمحققةالابتكلجمأللنفااللطق

لثؤتحمممدعبااولمحينالتهبيقأممصبفاقالماتسك
تماألصثأدايممألياصانااالحعل
الناااالاهاالماأفحناصيهثتأقيضهمهـالذحد

اليأاـمللعاممالألوايالنابلاتعاحىجمأكينلمحه
ممالثفاهههـالمعاثآلالموثحفىعياهقنذاكالال
تلىنالمعا5دقإلمنالسقعاوأالعمماجمالتاطىا

اادتالفياطهيفهقيهخميهىماقأميعبهمامأهههب
ةتاللتصخاهيمالألحميثمنوطاعقهلاوبالعبيق
ثويصالتنهةيثافىنهتيةالتاليفبةحوفيبا
هـطأنتبطايقاقباثيىيةلمحافيفاعةبفالمتمثتمةةافيا

تهالف



لطمعىأوالماتمعمكينينأربدالمجمافاليههراااللطلىممثمنتألفي
ىئألنمماأهعتىلهانيالاكأاالفةهضقاوالملىيمااليةشعاهدا

ثألأيممألألهاألالملمحقيئالهمهممعاقدافى
مبيليلهألمماسابهأهاللهاالهاقة9ايهااباللثألفه
بآماأثمفالهالبأكاقيارثفة

ررحهتلمأتأاأجمييلهمامميالمناكايا

بااللبمألنومأفااه
صاممآياألهطفهـاخمهثةاهإلمىاأالظكاوا

رلتالهيررمال3مبلغحعبىنلمثهـفهومةالاةقح

وتهشملاجمتهاللممقال8أ5هلىقعطالالبجمأ
اممنهمظيهالعفأسالملبيحياليمالمحةثكة

ةفىلفغذلةدهأثىورثقفمأقهيةهـكأيمأوراالمالميمثأجم
بهىفهـهاالةطبهخالالو

لم1االلياقيوآلنمكالصهالثفطووااسثص
آأهالةجمهملحاميؤصسمثمهلئق

نههـورايهاالببالدأفمأيلمالاالبالهمافهـبمل
يغههاألااسمالثألمجاتمتأيبلىوأإقعامحولثهك
أيهضستمكيجمصالأأىكلأوىلمحعأمحهـهيبا

أووكالهلبقيلىاثثه
صةاالثعقالاالفقلباذنمةس
ااثفاثمايفألمهايمالنمفداعطملجين

حنهاعاتانلطقدباالمألالهاله1طو

االلئشممبمااالبعههعاىصء

آفيومؤيابؤقيقوبقماآئممثهمهنهاالهقالتفد
الفصأهتييالىيهـيووسكدفافاهمىأومع



س

أالةأشألفأفههمصقهأفمماصمماألينجاهذهمأثلودة

االمأكدوارردمأ2أماموالنأعأولملابمالأببععاعوفى
اسالقضالديقأااقدقالالهالناجمغمهـمحالفد
فيمكعععأمئماأمحكلئاابطصدباعملمهقأبلىانديئاقد

9ذفأنالبامألعهالاممهأنالمكههئفاملجمض
المالبواأوليممااللقياعجألىمتماعظجالنهههمالاالعوهال

هأنالبناهئمااالاإنددمنأسبآمحالاصتىىانص
وودقانفالجمالعالمايكجنقوأعلمجمالفىاكىاممعأ

لبواالقاهـهعأمحيفهأنأجمهدتاياقيأنفعايالكدال

ثاثيماألهوابهقالصلىفصكىممأمما
صهاه11

اأآنئمآااالمحتئولبىلعتسموبهيماعاالاالمدمالكثئاألمم
كالهفموبئاطالعاليئذالمشجمنمطتايهببنهأقفينمولألدنمتزواإ

لهوبلباسقوممهببافهـانهعيفاثديمافممتادص
9عاالاألكثاءااصإنئأعضناطعبإلثأ

اايلىقالاممىمحنهالتهمايقمحي
نجعلقاففطنهههوةنامحقنعأأأعمهأشهألمجهمإمم

ناالفسباصاميمفقحضطاحيالعالأحتف4سثهعلم
دلدثاإلفاالمهبعثبمليفيتدلىنأهنىيهكجطد
ؤثاتمطوليسوتادلقعميقالعاصفالهعثمخنيألفتلقلن

لمحأفطالةاع5الفقهااحدممآنةىقايخلى11
فقماللجيظلللهالمحهالممدمافبمفينالصأدجفىهفهدفأنه15

امحيكمامكللطفاليمدوضفيئأفزهفممفقاتدللهلافىمأس

باالعايخقةادييالنهلىآإلصقفيقأثأأ
لميورهـهالضمابىبصاممماىمهيطاووهاال

أ
اث



يم

عحمص

ثايآلتهلقناحالفلفهاااللاللث

االكلهناحمأايرقمياأدس

أةصابمماللهأمثتنههـاال
ثأالابلمحلمهثبليهلىال

ئةكهمئةثوملمانممأدهه
يلفاممامحكلولفدهعلأحم

فبهعللدالدسهلمحمةمص

9وضممههالعحعدلهعقكائاتقاثوويى

أثفثلمحهده2خعةعةثلم

يهصصالهممتتعثمالطها

أجممأكهمقعاايايزالعص ئممكلء
أح

ثأبب

عترسش9افق
أ

أثأنأ

حىسحىا

حى



جظالةكقيرعئاالولىتالممتثافعالفاثتااالفـيسفأ
اباجمنأااللهبمالهفمهماأولياةايأا

ادلذلهاههـئعوحاباعلوجمالعهدس

فيةمعتئاااللينكوالملاالليياهالميأثا
شوالىاممميمقاعةاآطلبتاممامح

انمائثمااهـلتسعبألحفاة

اأمحطالنبطةأ

هـهاآالههمالةهالال
لتباال9فيتي

عملماوالئمم
ت

أوشاللعدادالسعيدنانطلالمممعياأئا

المفهمتألالتأنالدمةهقالكىاثعاالحقالفامعييددجماله



اك

يواقدمةمقلى

ناألموستألثلغاالطمب
العيدصهمسالفقهحثابخأبيبا

الذاصجمناموميفقيالمممطينلاللهثفحاللي11
ناليعمببنيقادالمثمغتأليفه
ثينالمسممههىبفللوممقلها

افهباتطيف
مألميف

ألئأأطبمع
الؤمعوواسمعلبرعغ
ثيتىمدممابأهيكاأبقيمأبقالمهاقنماأ

ظلالتاأما



كازىااتعر

أردفيولميىمحأثهإتوبالسعامطهـدعاىدقمالا
لشهفايسالزمخهارعهلمهوفقهلمنسالألتهيبطقفلعع

صنعيفلمفاكلماههناياثهلعمأبقضثههرماللتالئمروا
قايقءالصأهـشهاافففيقاللحقأيثهلبنأئهوبرمم

الصفيآوههاهتهليآدالمللهادثمقكعلنجالتموليأبيسإلثت
ييدىالقلللنمعئهشباطسمدنبتغكهالتها الوإهدالتديرالهيىوهدقيلتهالبمالهاناللتو

وسهممحابهيصياللههايثاالمعلالبتميههدأوعمولهديئممدانتنا
هأكاالاوقفالة8اتايعدمهيهافغقييوناابمادهماوعيآاله

قالهاسالكافيلخةالمسفبالديدإلتإفيهمابفيدسقااالاللب
ألفهلىالهـياكوهيدابدنههـلعليالمسنلعلثمأالدممبه

ااعثوئإعالسئتةهامئافواحدالعقايلىقااللثهنأدعدةلمهـ
اينقاسيعممالسالووقلىولمجهأدناهـسموالناهفإليتامية

متمأمميررالةهـسبينيلقيفينكالهأممملطأنهاالميتقيقامام
عيأالأللدايالكعبةشللىالقالمحإليميدءعبأإوقغهمكالنا
المأعيديطاالمسعوالموأهيلىجمالففاضأفهناصأالمفئ

ممأالعياالعالتكبابوبهكالتبغالمهشصك7المالطبهالثهـحنا

ألشحصبى



لمي

الهقاحعيجمىممطعلدعلينالنهالمعموبسلفبهها
لمااممايالسافمهدبخههدأأممتائخشظالميفااليغتريةة

اافلىعتايأهـنجهاهايةااهميأطالئا

يالنجألبعبأءيياوعلوآ
اطصاوأليمعرديهمانالاالتمهؤفب3رراكميبهلى لممممتأنجيابمفالثهتهدا7الىفاكن

لالاهنمبمعمبهايئحلفنقدقافيجمالمليم
نجأامحمهلطمطاصمبمعالمهلحصسماوصققناففلالتتهيدماث

يآالناجمةيمقافثةوتهالىعفاوممقتهخأمنواشإمأتهبهم
ديباالنخلىمإللهممجميهبطلقالتصكالبيلعليلكؤتحميالنمن

يقالئرممالتهلقفالفقاثالثةوجل

ضنعهمماطتفىمنأءتهفلال

111كمالمحاصاممولىابرسمهتهليهصمصندتهودعاألىتدالتهاحمان 11ةوقاظثطعكدوانكالىتقاليسافملقمماالهجمد
طقئمالما01اعفهولمجننأصكالمحالقسنالسمعليه

مهىباخةاباقهسالمجثابدادئاهملىمأك

ةوطالهاناقبالمخالمحناقثبثالعلمكثيمالمحالسعالحماب
أوففههههمنيخيايم4ا9فاقهو4سغ

الىوجممهقنجأليهيعنهاكقاالنعلمنالنتةعقريةفأفل
نىمي16غاظيقيهبيسيئانكائالالتةلقبياألمحه

اتكايعفوشمممنكأمبهأليممكاليطتيمأكلهممب
اههالقدفةتجمقاكعتالفمناقضالعهلكالمهمياطيقوليا

اللقليمبءديلهتعرأشيمالمعىوفألإوديصا
مهروافايخفأالعالوافمعمئاالصسنالحسئامىاشرهىاوفأالها

وياممالهافيرمهتدالقاولينيمافداجعرمويعنحاما



ينبهاساعممآنعألبلقبلألالمثسجممبممديضينهـهاعيهبمعآلأغلتنبلغبايلطممئمقم
هفامعهثهأكالعشيهكهـليممىبؤلىلمنئانهـيرصرانوالمتيئأفغهمى

ثفصيوبنأنهاوعنتصآللقطيقوانحنهـهولااتهغ
شدعرالماليلعماقالطلطافاقيأفمهعن

جمبأسعيحومالفاممنمللليسينجييثنطالسبمكوروهتطه
يقفيلشتولملىقلفخاالتهقالعئالتدموصيتةقفيالئالا

اورالتاامثبأدهالهاكايتنيدقألىقالىنيهاليعوإلديهلون
طالعاايظفالهـفنيبمأداللوسملمعليهاليكلالتهميسول
ابئمتأتعالتهباالهاشالعاملإهللماوالقيمدالبمادعهلىكففمليعيالج
الللةالتبأععلهأهـأههـقىمطواةلهثالنهكماهلااعمعئهاثيهصصق

فهكيهاياتطأهـكيالألوحصولهـكممباظالمدالدكالتأف
للىصسمينفللالالنقلالثالحنايممرثيسمهحقفتهفىكل
ويماقوعولهـالمحديتمنكتبميحذاقفلرنفالىمميل
القققهقاليدبهيفيإلةصاومحأممنقلنهلمهماعلىنقاوالد

هاموسمهعباللهضملقخوفياافةتحقاوأذاوعظااللهاصحاصلق

ئاضىااكعأسماهينباياوعليهإلاللهصلىالنيويحاماتعسىإلنىتيم وفايتمادالثالعدوكنفافاولعململمعليهصلىالئهوقال
بقهقدحمةلنبقوساذحعبالمهيممؤالمئاليالخهرولإلتفاجمبحنه

ضماكلأثركابييمطيعالئدانعنهاليلهميفيقادبئالعقيدةاالصألمه
مهألحقواجمئالرإلولمظليلىاكلابديباطقظاهآلهياصين

هدثممأادعمفذمعينووإلئظيقينقيصفيتلهلشهـانم
يويرأنؤإةمخلععيأتهمعالتلموئرذاته
اوهوأكاللمبيأممموهويم3إلبيأنداالتالطكمناوظحئ

ليهى



ء

مهسثينلدثقمننالانهدثقألفهلمفييوإلإللمكئهوهنيالمى
تئهعمىكمحأللمينلدئئقفىقولىممهوصنلشعقيلمأقىل

حعبضلفئاالظالمونقولدمطوعلىالسصعإلعالبمالييم
سشاهواليمىمياستوىلكلكالقفعافىلهفىقمحنهالفهكوبهيح

طىوبهملىالتفنهملوالنألثمعليهصقادصعمامدكلالستيمدلرهـلىووقىج ويويسيموالبمقالعاطاوعليهصلىالتهفههئبقدشجماول
تعألىقأل9وتعالىلأالاسهيالناسابينوميهيناسمفلطل

لهدالسهامنالىالمطتأفيبالمأيمةالقالألثفعمافؤيباليهيا
قيشلىخلؤممميللدقطةاهاعوتعاأالثوممفهاتهع

فيهثثئعيأمملىيئمهالألماليأوالفنثاقاقمته شقوىعثههالتهيسأنونوينعلىصألإليمكم
أتفوادعمالهمالؤإدالئقإدماثولورثرلىقاثعالىالنهقثالمة

هلمحنئهايخالسالظنيعنأدتهصلطهـثهاللىعوافه

ماألتقااتظنىلبهطيضلولمعبىواللكةيدااللمتنعينووبئذزاللماللى
بهالالقفهعوفتمألىفاهىإلعبقإلالققوهممعأضاودلاإلألالف هـها

اهدكمنهعممرإلالمهلميهها لهفقألطالساحةعنلماصئلهعأفىيذبهحاثاثمتهافيقالىةمف
عدالاحهالئهطعوأفلهوصلهمالفهلقسالداعالهأ

ورحبهبهإهعاقكإفالممناهىايهـفلهئطأألحاهمهاالىلعم
الفىصسثا

نعمههاءاعهاالافيأوليوث
همالقالىبقاأاق

مىلمحعيوفافهنجفهاصعمالفكالث
عالىأثسدالأقطهاو6قة



بتمليكياووالىبأواليعهكأسالمحوهمالأل6فيعفهااللهفممالطـ
وائأبعممعتالىيمتأوياكلممتعنئهبماينهمعىوكالة
فعوبمءاانحتةيملم3قيقطيإهعصيتعألمحصقهفالله

الجيمأت1عنهااللمجنأكلفيمنهـممبزعياطهمذلوابلىبه

طههوالقهبلمجميظهبخليممضيئأيضفلانموالمم فببظقلاناعقالعاالتهانهـسلمحلممالاللدهالتهلىسوفال
وعأالظنهسقفيفهكيفويالئهماحقمايوهيمةهائمافليفكفي

افيالحالقالىوسلمظهاالللهلىالشثييعمودالتتعأالماللتهثناعليقيلىا
وااللىويمالمحهيألفنظيلملاألفمأقالالناهلكلانمابالنأت
الوألسهنألةبهاعبأفىاففمأفيسأعةالاىقالالطئلوكبممنإحمتهأصم

مهكمموةقااليثيملعلىثدنهالظمافااساهدصكظامحااع

ثعألىللهلىفامصلمممعليهالثهمهويالتهوقالدبالكهوالعيافةسؤأفا
استغقيهأفافايخهصقبختهئعألىهـقالبنحلمكادلمحإلولئافقد7ا

لىةقأالئتهيغفلنقييقصدتشففيانواللمعتغقاه
فأمماانفعهلمستؤألمحنافقايهح
واويخهقدلعمبمنهيههحعنلثنهئاكلولقالىللتهلقافئهف
ييوأيهألمؤعثمئادوقينجيذاقللالطتثالبينفوليس

عنهصوفالامهأبانفئبمسحبأقلعاهاعماقهممهصيطال

يحمتهمفنإهوشوخيرتهالييعلمعهههدلىجمفاششلمملتهشيعالتفعهلموجميي
ماليمينهادحيعنيههأيمهتوالمناسالصسغمنملممعلمه

هقيايلبعفيعههاكرذلمااليريهكالىيويطث

المنافينهأينالتنويفىومنبخعاطهقسلإلههانآق

اينهااليمعنئاودهاببذعلجاطنبخاليمييممالجبافيسقر يمملمهثمآأدألدهممالل

الىو



ا

ايدلقهممماياأللندإلئعىلتآكيظيابعليمنهإلئمصفيوقال
المتطةالغيبأشعاالعقيالةاوثبهتالمخةأوانمحةأونغالىانهصد

لىزمكحهـجماسطةاالغيبحامنبسدالثايآجمةماتؤثحألبهالهيثهطا
ايئوهنتيتمألآالعللىيمحالبقولمبئلهلالذعلمهاشهادةا

اضرفىيواأكالبافعيبانسالماعليهوإوسأليةلمالةاجميذح
لةفيتاالةلليمسبئأادةفالعالملعيأمناوصكةالقاالكلنجعلبمياك

اووفاتثهناتفيهحلىاالهأدةثتهوممظكأللبهنكلطإللع الفعاحيضيألتنهانهلىوالئهلعطمستيالتمممعيتا
ميعبتهععدهنهالتنبولععهصالمحعليهوالألسهدثلايمعنه
ةاالللفمعئفقالفعفهممصفوقالنالمجسالميقمحتهيأسمنوواييأ
وانأاولوالطهنطأصضأنانيمهينمتبمدا

المىصأعههعنهآحطتحماوافبفىفههأغفبيخفانصغي
هـتعالملياالتهإنعنهالئهنهقالكلعممهيئورلةهألمحالغمعةبالفمة

ائعاوتجالهالندياحيهيفيهاهلأيمثبنهمئعنهأيفهفوققالى
المهعمموسلممليهاسهثظاثيملمعفي2ميبايمهعمها9
ءجملىصالماكلثبافاسىجمئهعلمىفالهلذولسانهمقلهأس
ةحيكعالخنهاللهموفألىالمهممئفدأاالهنأص
امةضقولاسعيئماعهككنهالثهمفألأفيالئنعيافيقماض
منمااورباعأالثه5ممابهدلايلتةاخآهماعيحمبمعههاقهصفيقال
ابلانخمشثلاهمفياهاهتللىحهويالياباالاللبقعليقال
لطالحسنمالهاالنهماههالفمالمجسديط47و17حنهالثاالصضهـقال

دممننبمالجيملىاولىتطنهسالتهقاللمحطمالنامحقالرحعاثممما
تسيالفضبلوعقهثكبيكنيايخامالظلهالىوقالثينينالامنل

ىاكاماادماخميااليقةفيليامطصبهعجمأإملئاحنهكاهافكايلهنم



ابممتطذاامايفملىحنوكانكيمظاسوادلىأنئ5عباد
افهيأظاثاوبألمةسويرلذاتنالدتل

إلهيبمبيعولاابادالمحعصودإليسولىكئببهقعهاللصضوقال
دجماألمناالدإلعدالىعويدبخهألكيدكأن4األ

عؤبمثيمقاإرزالحمننادملللبلىكيممئواكننا
وكأفالالعفمنارعققنالاللعههصيفحمعهمحأفغالب

محيأالوظثياطبضالومؤبههاماكالطمنكأامناالألذهأن
ىعليتعيهيامةوصناهوهانياالدومقااحملليةهـمالعااا

المعوالىكعليهوومممتولسلمصصهههـمىدهعسمدناتلىا
هفأعايهفمىالحقيمةيةاهثاينظةالفقيلجمقمق

يالاأاسسعوفمآلكألدلئتتنافميأأئالافيأوشدح
ففالعأايطوتلهبمأإدقسااقانهالتهصعنيماتهفيهمالفصاللثالت

هـهمظيةدولاهليعكلنهظسوليمقإصتفيإالمقئااخمبهيعلىأي

ايفيولبمعلإلضوفياللة6إولبأااللطغالىصصهآوقالضلنه
اهمالزيالتماالئهفأاوبمهلياللمكلياشهصمهمولوفال
الماألجماوبهميعىالدنحمعاحيبتهكهتفأذايمقهفيصلمالمؤ

دمهيفالطادمتيال4وصبيألمجطمثىالتي5وبيصرابه

مولماواثهينااللبقفانهالمؤمنهألافااتتقملميهعل
باااألاثاوقئامممصلهماشاالضدخبالىاللت7و
ضللملأالهيلىالىئابهباأصلااللهلهففىانتمعنةس

مسأثىةماهقاليؤهـاالاسكابهالمشيهفي
الدهئظنامععنالثدوالماصفيووحمعاماثالسالمعلييه

عههالليكأميضيموافالمصالوسهميماعد
هصعاققيضمنفانمأثألاواالللتىسانيكىدي

النأةإ3اللىاالغاينيظبهنرابطوهملكسفا
جماهق



نأكؤيثمناوسعيأوليمقمندشالىقداالهسمماهق
كالنبملموبئبهإوحمعسفهكلهنمتهعإكدبيبهكفع
إوممإلجمرثكلبنتهعماباهلمحعماوأد7النقهأمكةمنعلعه

عديهونه3فيهايرونعاالكهبنمحددايخطيعلجمماعل

كىدمممألهإاالالممىمعهليهانجمقالاذممىعليقييهبهه
ناصهيكىفو

شمففئألبكأسأنجضلكالتهلدثئهاإئوشميايالدألوعليةالم
كننأدابمومثنخهجمسفييةوبالمحصالمقطوحااليامفالث

هضملثدسميااللمإلىمميابقلتيمدلهباالعامفالمتيغ7مم

دممحألهدااكاجماألبلهياعيطممعدنفعبهلبمعلىالبنسمقإدمثآاداا
طهثثيائةبهومامااليبلفيابعصفهويطمبوبأفبيهوهثاليهابعما هلهبماوعمرظها

بييععايمتمهئهوصلىتفياممغعثهاطهصابمبئعالليت

يهميماللجرددبثماهوقدمالاقلمأهلىآكعلينمهماعمابرفقؤأطهلصطيأا
يخبفذاالفييوالمآلفاالبفالعألا كجمماهمنبألواليةهثابرجمروهامنالهعوفآان

ائفعهدعديهطابقينسألمحالعأجمالتهاعالنهانالكهسمم
الياعبماالتيافيالجيصلابناعبههثدكبهالله
هـابفه05املفيهدالمموللىا

كامسمعيدالثههتعيتفللغةدملواغمنئهبى وفلالقضةعايبممادألمثمثاكعبةاطانانجا
اقياشيبمخكئييواكافبرثأبوإلهئنفطأالإلشايد

غ



1

مقئدصزبهامبمفيفالثمدلأللهنمفماهـلمفيقيكبمفىصنه
دسمماااليداقهمحبلمفيجمىجماكوطمالعثثيلهالفالفقدتبمياوليظ1

يعلىواتتايظمندسنفقألالفالمميماهولىابممندلهفقلتبعدنالدأ
البثهدضدالحالللةالفهالثيىجمعبهفهاعنهالتهيومىجمألته

اتممالمبكنجاكاكتهتنفاليتلىلبتقثألسالطإبهببمالىة
بىكامتأبمأفييناضنالمهكانالامن8قممنكالصكمإلنفولمى
بىااينالبمعنهالمحةكهاضهـسمحهمخييتهقلمحيخمإللجعأىخي

لتواةايقولىمثويفحئدانادوكيلييين3لذاياتيمكنلىيقى
هولظلمتهفيؤوفسعدوديميافع3اليه

يل33دلالثالتالثويأديموتهمالودلثدداهاتيتثدالمعيغلهل ففعنذوبميينههالفىاقالدأفدقالىلدهانشمباميكاهـيمون
الظهكطفدلهدشفاذندممطالباببالزبوقتميل8ليلهافإا

قففالثفىاييااالتنتعنهاللهفيأالهمتغانثموطمعىالمحموا
القأآلطغإللألديانافقاللهيدكالينانضافيميأديثهعح

ااامتألطلحلاواضلالمألليهأفهيخابيتلالظاطضثهنهاالصثيغال
الميوفظواجمآلالىالنالقيئممالاماهيلهلىفقاكيهادثيوسال

فيلدكاللالثبمظدويألدصثةنالدممالبماافميئالثرة
الهفقلبايتنيربيحفىمحلثاوفالههاثلاللكاتلافقاذ

فألفاللنمفيمحاقباصفيالمفاممتاللفقاباما
دفهفقافقالئايالثاادىفقأئط5اثالتفعبليا
عمماالهاممفاررااللهاصضهوممحلةماككلأذفما

ياطمهادلهـالمغيباهالاهئؤفااهيمهأندثنايهعاأ منمهاجمامملهممهنتمااالجممهـفالواانن01ة19

ممىيهالفهوالمثغامحابمالفضمنوالابألالاطاللىالناضلىلمبملاا
اونراليهاهـفىقيلورافيممابائموحييماائماااحثهـه

كال

إوك



1

ىطنلتمنالصادلعلليئماعينويوقدميلوطاا

ثعنصايفاآلحظاكسفينةثمفمملدأالىفمعمفيهألسأنرجمطقالكألةا
وهغمابالممتعايختعالىلتهاالىمالتفطحعاأمالهاالطفكإلسبتقبمالطهلهلا

فللثفالضذثيمسمناالاللصدثيىيممرإبحالشمئتفتنلظفقاا
هافألفانموإفصتماامفيلدفد5وبهدالعمفينةااكملىودشيعئو
المفقيالافىجضآفتدالابهثراالعسفيهةللماوفيءبادلبونالمحماممصر
وسدهكلاأدالسنينةلررعنهالئهنايئيعقلتالنفلتالبابخا

1005يلدفماجمنالقامسداوافوصالرهفافثقدةانيفمممهممديل
لمحالقبعيرإفيالفالكنتطمباعبدصبنايخهليفمالشنداضي

ىاحصوايمهبفيمقاضجببعكبواظئاللىالمحبمتنة
طهامماثسؤهالطواخألبنلثيفاكبميأهنممالهبئملعمومنح
جموبالتاتجكيمامحلسمئالعيدعبدالثهبلبكبعأيادبثفئاب
هـالتىامندطصلىقالكلىتنمهاومصياديامحللظتنفاضفمئهماع

مكاةموجمنفيتيضعوبإبتهئيألطايئاليقدوليلىفوفظ
معهوبمرإنبايئاصسينيأكاداداسدمباوففيهلهباناهل

هائاطثوقالودملدبايدؤبىعاممنثةاذوهطاعليهنجدبلدهاقأ
الداليلالانافاتفبيماقالشريزكفأبةالعنالئهروبتمماسبهتابنئىتمبي
هنقلىشانجمؤت7اانليفقالمفايفيأتيئاذاتاصلئدتفىيوحكت
وذففيتاذبهايتافقالليمافامثلفئلتس7لصلىاجمدالتهابمينجايا

بعضلسمعتايئايههكنايهةإلدأللهجمأعبدبيبدييفاليتئيكااإت
ثفعؤجمدأيالدطالفائيهآلوسكالميدعنفسالتنلفيفاضل

وكنالىصيمبالايالافاألولمجههالنالىهمأاباممأالن

نمعنمائهرمماكاجمأنةسامالتيماالىتصعمهافهصيهاانصوممفا الالمسايربوبئيقهدقااللكاللتينئىمنظغدممعهاللهالطسعاهل
اشظدوابخبألقايموفئيغالميديمنلصالمأبجماالضبامقإ



مإللقيلفقاصينهـمحبأظماللكإلتنعلماضاللضالهعكمظى
لمعاممرهافقاليحانخصألتلعابتلىظفمتيالانفقالواللهثيغ

ناولولهاللكطاننكااللفيمالظأوالالولجضبينيالمدهثمئال
ائودلثالفقاالنرليالغيمقمللثالتةانويودابمبقاصده
والع3لمفمواوءسيلهويالمابايأالىفالوميلتعألىآدتهإفنتماه

سسمثهـالقوبمعنكالعأكيلغيتاهقابهثهبألىتمخالتهالمجهإ
الفاعقولفيعيابنئهفيوكىسلميم3إدالتهننعمفدالههالمثيخث

هيصيأصبنالفقميهبيمماشسأهيقاممامقاطفالدظقكثيم
أوناهـإلمااللييالداكاهذهثعاشلىعالشياصأطة

الكاهـفدادكااليهالمتهغطاالصابفىباظاستوت ايالالىانبمياهالاهكآثهداسئثمفماخقعابهـنتيهبعموفئم
ابماتااالفا5املوهـمقغالألاباتمآهقلثوفاهق

سمفودالففأقؤلكالمثيغسملىوالمالكمنلىهنهيقفاا الوأطظائتيايفالفبيلدانخينهقالمموسمابنسهد
القهـررلدالاعةاقافيتمهمااعالدهمهيهننأالفينجاقمهإيالتدخلقو

مالمهمممهملىضثبلوممفةنيابمحهمقاطب
البعيمبثأقيصواعليناهـثثانمايقألجمبملثممميئيمابم
ادأصلنقوفينهـهمدالىليآلتكشاآدباليهخدوادهنه

فأدولهاررافممغفاللليالعثاليمدألالظفقاممبيبه
وقالجلموافقالمميمقثهالميىاسهتههاهظ

قهلكلبنالضفاممأكبعهومنابمتميغوفدطأبيمإدخلوا
هميابألالوفييئحنااماصموفالمممقاللشيئملىفاسىألهماحعوئيباكلثياله

ىكانناصأإابفأيهايمحبفماكلتثدفطااللنيهقيقابق

لمقأكاغهماأألفامبىدتجعههيعتمهيعوفأليللألطإ3لهاسالف
وو



مينمدليههـثهئأانماألظنافالمثيغهمنجفسهيألهانابألطالألذلك
فئارألمحالموبئهكاتعفيقنايمحدابادخلماعلمهفالومه

انااكاماالشمنماخمثقآلعينالطأهيإباسهمهليإيهأ
التيهاهثالههـظقماظيماافهاللهفتالموبآاماهإلمماب
التهصالىعاوهاصاعقصفهفدذلالجاممايهـن

وهيتماكلنبهالمصالالمثفهأتالمهمغالااقالقلتعالكلىذامما فيمفالسمنةقللففيبيفأاهكاامعواممثالىدهامثمنأهافا

سفؤادداليوآيخقاعلهلبالممدفاهيهمهالىوبتيالمميةالد
علىلنيههقعنهماالفكهالفسأفىمألامينثالصوقعمهافسضيفيه

ئكللومعهدقهنيئهاوقدلبفتوشينفالثائآلويخفا
ندفالبائادنتيلكعيقييدفالنمفاألصمثممفاالأالعادللكأثنهيأ

هلدنجللهاالبمقافئمفيلمحمانامشافقممسانيلاوظتؤن

البنهطنأسجملهتنايثأاالهةهاتفمدممابكليلفألألفاداجم مئابدهياهطينفاكلاالهاكلطممموكلآإلإل

لماننبافالمقئأآتمأينماهمعالفااليمانجئعمابدكيمبعلمففاخلي
لهادألثنييدبيقهأالمناماليهوهئمأبرممقةبناهامتملمافاعلنهالم

هـههمالفيعلقأاشدنيفوأداثاخماممدافقاهلقثباسمي

الىالئفمشيينهافهأاولنلقحلاللىمنبانمثغدخلالضأفال جمهااهنالناسيافطلباافامملممنناإفمغهـفالألبها
يضاالهنةفهقاألتيمقبشيمكأفالتنتجمممأولممميثماهملعفمايج

مىإلمناأكمابنابأفلمثملففقالدانهفاليهابظالىفد هالفغياصبنوذالعالدهديهيعابقمتداه
وطكمافهجاهسلوعيووفيباعنالعبدالثمابكمد

اللنمثملىمناماحالىصثميقمناقيظهوبنمغهعنهافماسألشغ



أ

ااتقيييةاضالهتهألييطالغفيحمسنابيشنيمولىدلىةإوألهد يالقليراولبخيرشدالوللداالطرمهثعلنأفسثتلةاآكاما

بيشبعدفالئثلمتجابابالسميامماليهبيساقيكينأالىانقيلحئد
يأفانالمييغبندلسعالمهثمهوبهايوافيلقاادمامابناااطتئيفييارلمللالى

لذلكفااخميظفالثندهدنهغالمماالحياوقانعهالله

الئافيفقالورثدلماألنئبهاطاعنأثاليالنهاطهـالعالوةاوا لبذفاشنتلىثمغفلمايمهالمنهشعئيايالهيصيعقهئدمىجممفهلىهفىن11
ماللعاالفمهملالشتناالفاامامثلإدمهقلمسيوقاكمهبه

جماللىيخالمحالمشغوليمافيالىعكدوممنجماثدماع
هاوقالطهؤإضد

الاولعهالهطيكقدفدوأبوألسديدقالمالي

إنجسافدهيقاددإبيناورصحداصمنمهاللدممقطضيليلسممئادف وهواليهسنيمشنيةدعنهالتهامميالمحعالإفىاتنتملايسهن
اهقلثلكنيئهاوفبفدولتاليهآلهكداليهعميمع

لنهألهتمممدتألاالمكنهثهاأصكأفألهثطيهمنهالكهسفيالثيغ
اهمدوبديظصدممدهفىلمممبإ
اشسقدفريناتاحدنجيتملديقثجمأ

سالوابنكوشعدفيجيافمفهمإت

هكولمالوقئدجمتهمنوالبعدبيتطبابئفعهممىضيماللمثيغفائابمف
دباسالزيمؤلىبمجماكخولإبنوامابالةضنهالتهسصيبمشفاعؤالهتيغ

عنهابطامثيهاببميصكافيهاولىالىافيجميإلعالتنيمغيسلفااها
اباهليهاكالغيلممأفأهلصلبةثصملشكوالمهه

اباهـايعغقبفمقالةألكاوبمشطدفىبئصوجمهغالمأهيا

مالمحمممامملألوممفواهـفعبظقفالفهاىالب
نمس3مالعإلاللمدتيعنممعفلغومعم



1

هانجيرجمسمنجميفييظفووالوحقالهتيئ
النالةباينللناطبالىواخبهلمجاثماممفيعنهاللهممضالمتيغفأليلناف

شصلبدنداكدمهادطعتاهدامنالطدباتافيداداتولمحقالد
جملهنعنديئاخسئاساوإملهدالمحابفقامالععتيسيديالدبهيلمج

ملىمنههاليننيغييزلهفلمفيالألانموقالاشغثفكلياملىإ
بالثاللدميييالمجأعقفامحيمقايهفمالننمالهقبغمبيانمقبهلاتآئامثمالفال
العيلاقاللمقافيئكاذلكقفتأنلبألعئقمتهىامالمهالماالبفتأيلقا
ههالممغسهنةفأئاولنكإفأضألبمامصألوقنهقالىيقومحهلمبأثؤ

طئنمامنكهاليأمالبالمجدالمناسيمبعدهإلفألنفاواناالمأوانا
عميلىواةههاكقثكالسئغمحمهمافمربهالليهمضقوصااوهسي

مميطماعاالآلهقالغفلبنمآديهئكفافهناهفلمالبمعإئافيعاالا
فاليئقجملىصذللطماالمميالمهلطانأدخلاممحوقالضأدفيةاعمعأ

قيئغماالآللمجبمنيالممئغمنبومعهكمحمياولىمماللمالطأتا5الملىتاللظمعن بلههتيبنهالمةههكالميتغبهمتعقهلىفأببراهـاهل
ةفسلللهمعغمممفمممألافليهيااطذهلفييالد3ظىلهيهال
دهعفألينهأماصرامينمبنمحليمأفىاعيأئاتهـوالبلهـالئهعنأففيناين
5اممألفالاهلدوبهمااليالمتاممفاللتااهنولمعهبىاواعدعأهاللبناالنادعممد

لمجةلديافحؤمتلدمبلداولبثالبهـلمهميهمهظده3اقمبلىبتنض
اكااالالبهاللىليممعلمهأثطىألاالهمقعنقهـاماصثى

بهاففألىهاقناايلىيالفقاللهفقألكب
الانعثأفاماظمماليهياأقافمام

عفهاسضهااللاطمعمعاؤإلفوان
ةصلىإبألممأل

أااألاظنأطاأةالأبرداالةا
ممأقماوفاألفمماالنماهابال



دالطابزفممقالأفدابههلعاودئمثأقليأانبي
معشميلتممموايطييلالبهاعالللباعالألنالممماجمهبمااكماسعيتيننبدث

نيهاهاوألمشاالفمميآقاالسعففمهفهـااكلمفمأنيشأخمئانلظااجممان
اللممهلملمجأاللققلىمقشثععاهـفلطباقلي

الاخعيمالهوالىققألماهأيعنهالنهافالهثيغسيديفاجممثكل
ينراهاليحأعيفالااوأقوسقناتىهاورفىبئ

أهدمفافاهسئادمالشغآمعهـفاتجهداهـىأمندثاسء عنهافبمغفسمسمعهوخاففشابيعامياللهمحهذخالممفالهحمأ
محافيهنعمدالتفنكذوالعهوالمهـاثقأيورإضفلللىهلبوأمأ

شعؤ3علمعبنالتاجماعدعميدةعنالتههنلنحفا
اللدممالعليدعنهدجمينطدلعفقفيالمقيما
ثإمباذاكمأليظلمجنىررملدقلبدتم

1111الردانجئفعلثكأظاللمماجميقهوامتنةنهلقميلىأجمهقالنمف
عافمالنعهبافاالنعبمافهعدداشبكبأنهيئإهيفيلحلدمن
ملضلىماالذذافاواعليناماهيللفلاللعأهطةلمايئقال

فيافيثقطفمهعاالناجملقسفىووفعطأاوففياللدلينام

ا3بنأدصلبهخالعميغممئمليألمحيغهئفاواثماهطاوكأالعاللىإ
ماوطيضفاممايئلقالائهنثافاوراهيتامملايهاليهلى
امحالالىاوهلصقبيهنوشكييمفيمفالصيةماجمئناضذاكا

التهالثعيئعمالماقبأللهىفعهندزراللانسعلى هميئمالثابروعابةأ
لنهوولهاغأباصناوهالمىالع

بصكورشؤتوسبهمودىإناالورص
تدوعظم



اا

آأللأهمللقبقعمداطهشالىالئهالىالعبيقي اجمالالمعص ألمىسهههـهواناصيسيقورصياطمثهأ

بأيلةفةاجمطالتهاجمملالديئطصليطالعمعيدالنفيهاخمي
فمااللىواقيىاقألعهوفئحبمالثهنصإبريهيامحب

االياقهمهبكيبئباليفالمثيسهـطالعيذقدهالمثيغلمافال
فبئما3قابراثةكاألالخبرعاهبوفىهن

يفلانتأطاطأثطهألمماهاالهجدألىيمابقاجماضاالق
ثافثأهالتمفدهبلالئملىاللتقهالممانتظيهثانخاغهحفى

امىاصدقفيالمنألفيمهيصلبفنهفيالمتحدياباتلنالشغإفبوا
ررهلااالوقاقاصيليقةيهمخاوهتمكلمعللىمناترهىاضيمة

ويلقأبةهمممتتيعنحاببخهلبالهثاعةالبللا
فطدوقاليليالياابهاهيمالقافيهبمالنأسفاسثمبهيهلاعلىمنلمطا

لبانوتكهبك3اثاالهبديدابيهذلميدهإلليخيفالتشافىخمبم
ادبشماغاالآليسطويظالملعبفاطواصأاإللمجه

االاليؤامأقالياالينهوفيةموأهدهاطمصشايفأاهعها
سيحفمطيمانبثمة5هندفلثييتهلكلكعليهاعخألحتفمفظت
الهيةهنمق31بثاصدهلمنفالعطهالهقفلمالهىمممتعليه

001شعتدأفاىدمتالثولللذاغأظتوفالامحمايمبيىا
المدماعهلىغهدمدبلوهيقااهلمنألحييآيعنعيا

لانايميهمنهقاالالههاليرليتسهعكايطضةميي
ظمافمفقلتيفافعلذفهالشمتاتالظفافالىامهـإهاهىىحلا
ااهاالللظحطةتطلحاتشقالمانلكلالهمنمهمنآالمفأمماا

ثاففتيهفالىبياسفكعليهوشعئهينمتىاهلاأللححوه
قاجمبظانللمهمالمجيتصفاهبيسعاهـوهقالهماظهههلىاهين
ةسأمس



ا

الفامقهتبلإلطتهالىودوبياهلليكطأيأعالإثا

مخةونلماتحلماالبمإمئهالنبفدتإخلهدنتأهاحماهوآطهي
يعىلكعلىادهعهثالميكلولئجبل

فبعدفالمىادكاكاليدلنالألىهالتنألطأقمأأ
النأسأاقيكالنافطكلايوألبمعمقينيصهـأ

لموإيسهبيددفقاميانكللئهجمألك
أجمجمممنهطكاهمناأنال3ي01

فئهامسشيااالهأهنفأل
مدالحاللهاقدقنالمادلتأ

ثإلةمم51بيالالجمط
أنفمستيالاباالهإهاممإل

طضيأ3ثطلمامنأ

والعمأفبهن
يخأهلممن

دلئهمعموصبهلوهدهديأعمسعلاللهوصلىدالد
هالميررصفي

حمخممحهمؤ



متي

المسعالإلظة

نالهلعاابمإممنكلتقلمععمل أهامالمحققةءا
ائطيهنيالموهدينعلروقمالىالعكمدااللمئم

إبليياا3لالغالمئيفيإبجمافهينللمثنمقالباااييكا
حوإولبالمئبغعالمالألألسمىالعمدصممىالألما9إإ افهيماالقيهافىامياماماباغلي

مئماهأجمهةاعليعنهاشه
ببلوههمبرلمالسدونمه

ثمىالدافى
من



الؤخهـكمجسسللث
وفلنداهلللىواومهلفيالعأالناظعصاداشالااودعيالونلل

المنهمانويرضنجأكهماهباصينهضالمعاالبليدالىلوطهاماااليقلظ
عدمهمهلىاشه4سموومهادولدوإيثطدانلىيكمثوحالالقهاالالهأل

الىبدسانططوالتاجمنلمافييهـالوالميلحينءصبملنياوع
آمأعيمانظيالتييغالوقفتلماي3جملمجفاصسيثيماوسمتسعلظإلديقبماي

ثزلفأيالاآوامأافقبقهثافيطلىالاللفقطلمااالعامافثهكالعا
اإصدفىجمنالساكينلىومدينببمللمتلالعألهينغلىللىالديهايالى

كلالييالعيدابلملميغالشغاولمإلبخالمااالبتدهىيالىلسمد اهبينااللعنه3افصيفىالاسيننابإهلوممالههبداا
اليبانيالتسمإلائاثهلممغجمظزتماقهالهكىمنكمالبههمعقق

ليماالالنتيقماوكيئيماتالااللىلثيات6قيسيباسابقغثظهكمهاكللطو
اتمكناصفيافالىيبيأثثمالفصلكلوا
فيهشأملىميمليدورنجبنبتديمنالنلفيمالمهببههم

أاهالميمناببمافلقفياثبخبنالجميقبهقوهـلمهدمما
ثأوئأمفنالئيبوهافيظضبنقىتوصماهولماالسط
ثعفالمحوضسياوقياتنجيقالىلهاشصتافي

اععيعشأقيكيبقيبنجللندعوهالكلفيبم
بيثااللماالفنمياسلةولالناعلسنمماافىويا
دبيناكحيلدقمهعلعاتيجحئااالمغالا
ينالهباوالضاللوحلالتيطمئهاالطماباميدهـ

صفيمماللطتيابمبئالدبيهبهقاالثلىمامالبهفص
وأليفناليةئنوفدبعفيقاهيينالككصثبةقغكل

قينالليالداليدالقلبقكاطالفسعمداأثرمي

لحتميمنأاوبهيحجألهأكيعفيشالدجمة



م

الدياالعاتاكإلمحألمعتيلعمعالمالمديغواللئنممحمي
افمريماايعصانبغغبألتعالمىللولىالىداثل
تبينالاللقحلاقافوبهيددماشامللطف
دلجنآالألقوليبيحعظيمتجوعب

للعياثأظتاوكفاليهنجلعليئمامعسولوسسقاالله

أميآال5ددحاعدصليأافتقاعمدولإلسيمهلمحالمفيقاد
ودابهوابتهودهاصرلومعععلمبالهبأهيادئهودقألىلنهسجا

جمنأرالمقبهلنماتيالغفىكياهدادهفىئبأثمخفأجمي
دال9لهأمنكبصةذقألحسودلمنمفاالعالى
اجمعيقوعمظعمهالتهيسيفافينفءوالفقيأ

تصلعاديعلياوبالهالهنجيطيلةأصسادصلتهبائحيمد
اساللعمافجامدابمتدنجيالختاصمررصبالمهبياص

علىنتىباصسأنرووتابعينجبنحابوبالنبيين
مههافاممىحوجمشالمحكيامالكالاجمعهأويآليأتوبالماليك

داكممأيامالذيادبهصىالقاادعيسو ال

الظهثاليئلىسهعوبانجحسنابهنهلمحئئفاكجمي
أصفدحلىفالبأاهفالمعالبديخهااليممهبالملقب
امضعاانجهدبالينيفئالبئقهـمدالممهقيوبهياحعقوبابنه
يهتطمعاملنممدهبابعفيقهداعالصيوأبخهعتلى
االةعبابمتداعرراممفىنجيثاذفينهأبهالىولهالك

جمأعلوثطاساابيةجهااللدثيعا9اعبيألعتيا
لمحااخمأبمفىناميلليمنهلوجمهعهدمحوفي

ناةممقدخبرهئابنجيلدالديوبالمتث
اكلحلىامألجمعلىابخهحانجلالمزيمتلمثمغاسيروفيمتدا

يىعهحم5صهححسح7



ءأالوكامعبخمسأللههمامعفإلممم
هيثهبلئىلمحف3بيإبعملىفابيلىأياصبمقدثعو

وثاساليهلىاممةعهلبانجالمبزالخبرلهباال
بمعلميلقأفالالاكلسينالىبلاتيكحالقإليلدمماالىف

يقشثواحهيخقفيذوحسلفماقلتعييأمموان
يئأيليمتالشثاللمبلالتاوظيأتيانممفالمخة

ئولبااليهيماجمأالمثنناسبقآاحأليمماكلفيو
طالدالننواأالالمثيئظاروويكقفيالهـاواهلن
عهيمتراهذقيافصماظآؤفيمأإلمجآلمحب2فيفاله

ايهالقيفدنمليسيئنحوأبنجمافياهكىالىحمممأنأىدأإدجو
تفهوالعمناهـقيفعفيالهمعخعهكلنيهملىآدمل

ذبؤلمحفاطلميبننجبنالصدتفانمظدنعل
هـفاطقلحعلبففملهأتييالظهافاناحياطاش
االمجمإبنافيسهدناأدإبمامحويالنقيه
طتقيأسثايطيفالثاشةألطبعلحمادهفا

قياخئكاوليألفعآلانجإلميهبماعطشكئىخذكاآيا
لااالهمأيدتفلوفاقةنجيوهسكنةذلممحالممظدع
االبغنجمعلىفيبنهالعيلمقتقد

فاكلبنمحالماصبالممحصفيملىل
عمفعويثلملو

علاللهاامايئالثالصدومغن
أأفىلطهشلعلىاللحصاالممالنافيوففالور

الاماألباممماللماخنجمحهفأليتفيمملط

حضخضالإاكاكالومباننقمبصيمنجب4ا
هـط



ايىالمالمهفيتأنجإلقمالبميهفاجملو
الىاثليداالبالفيبهفقللجصعالمحاو

المماوبماافاصرأنجنمأيفمهالأتاألمأ
دىكافطثبعأوىلىنجيامهالولمعباالىعمع

القدأسبئنجيفثأممادممدوفبمىداسهفائهص
مالىلئهقألييانأالالحدلههاأالمقأنررلومبم

افقلاعأهدصسقلبعملىنجيضلىيونهفأاثالهما

ألالملىملهىيبيماألكائثاهالافاالكاكل
امئاعقوفهكييهعقا

الثالثهالمطاطاعتئمدفمغلىوفينجياممأيئاالحعل
ئىداأليالىتيينجإلحقيقئهقتتهيصظاترلتقهاكأنا

ثحأعفبوقمقلبيهخياننيمخسعبنقا
الديأوافلدياعبناجماثيهبجمياتمثفمنسكون

عاليمابناولعيمقجصيبننكلميلمنمحبت
ابطدلمهات11فاننجبناساهـمالبئعلىنقي

ألالمإدبهلقيخالنممأمفيأطايلااصدمىىا
المجالسوفيالعيهثهطهقابألمهنهالطهورولرالكاوع
بالدلفأملوررصبهةهفنأخقهفناإلذكامغ

يالخيألقيكةابهناووشابقىكالعماكقلنمالقد
غيبالشالىهألاعمنلوهكبهنأالتهالمقالذنعامي

المصسإصمهنكالىبهالفتفاكلياليبماعتأفا

لالعمبوأاليهاياأنجميإيالغدطثملىكاأممك

التااابالهاالبهـاالض
تيا



ألنيهقهاميقال

ولليفابعداايئالنمةمالىلىنثياهالئهسهكت
جمييماحانمالبوطيهمننجيرونيالمكعماشالبييا

فىننالوتالكقلبضظأمزلهباثألانتئ
تلماللهوفافحبلىشفلظهةقأ4العأحلمفأنهاكسهد

اللفدؤامعؤدحايمظعفتنئامغالبالغكلن
الحفبخلقاطأفاليافناورظاالمبيداضعميلماط

خأننجيااقطيطفألتمنجيهلرابهالبامالمجسوى
هيعدمثافالنهحيليانبألبهفياللمانإلبالمارو

مطمافقعظوللنهأنايالمظنجيلمه9سوكدثاحعصبابمالى
الدلممعقتثاعمادقلنجيفيوهاممالييملةعماغ

اذيقياعدهمأإلعمايعسنجيسالناالمحاليعأن3ليفال
وهومياوقيبمثثطالجمنديئيصميثمبيدمال

فمقمئاثمبئللويامالنييثيهمتدغالنلىثقهـقدخلمشلى
لدعاللاميعاوييظثندايخلهـامبخىالبداناقصبمثيدوا

ذلضللهتبيإلحالطناولاينجيىدئهائتالمأكلهافى
طنبهالقاعفأنمتهاانهانجننةممىمإحواال
ستلرمنؤالكقوقفتمانجلوناايئالفننأنا
انيثثلباكلابديءيهنطمنجيحدغقافىحيمألئهأقاإثب

اليسلتمضاصيثانامظاإلقئمبهأااعلليأاسدحلت
مليطلىقألوصعاهاجالمأطتلثبىإلهالىعليهصلى

لبقييلمنركاانمسأصهايفتآلي
هابائولعالفبماثىهلةهـههومحممهاشههمأمدقال
وإمالمممألئمانفعيالعهألهـعهبابيآالبيأتاهسافى
العنمانمهبتألىجماهلىنجيننوألمحالهئابرلئاىقمفي

مماى



بيلىلبدتهلانلينيئىلمحهماهامميكئاثعما
سلخاككلرثافقأئنالدتوقهبإللئيفمقلم

لىرعمكأستهالبائامحنجأللطاهيمكالملقئقلوقينت
بالعهبلبقاعالألسضتتيوالاامميمقهتفليصمدال

ألسلالعهبمنأحبخصياألمدببرلبيببمحح
بالفيحلقالبهاالىخديرفاألبيمغبيماهماساهيصمن
بلىفالبهلشناهايصهـهنيخبملمبعدبمقمماهادجمابال
بخلىامألعينميمتمبههأننجألأصايلمقاقملالنهإلط

مىفيشنأنفلأبهأومأدبمنبأقعدههإلجاهـصق
لبدمدواقومممبالنهطماالمكنماطت

عممالفهنلهتهأوخيريئوهاالثالاتثبماهجمع
معئهيقميابلاوثئربهشبالمبألومنالططم3ثالمحثهمن
بلالبالشفلفينااعاثطبألمناضينجمهـبإفصومن
كالىفممكابقإلقدماعنايههنجيسفسبئتكافداليعننثقوإ
ويكاصتلىالدلىلىالالطإل

ميبعاجمندعععمىعثإبأثمكهلفالمجبلبهيامعامىبا
االئيممهطلئمابهفهعيفنجيمأطدبتالغا8ألببالدمفالم

اكلولدنه93الخيبثألإمخسوكلصلو

لقاصمىالفىكصاالنجالىمنإلاظالمتابطلتفافي
ليكلةعيأاسعافقمحنجيالعألماثبثااساكورالجال
االئمللالنبظلىمآصصالالةتافدااألمفأفاكأكماألك
سحلمنميامالثمأفيلمناهـصمألماهناهع
طلثلىداعدبصيجمللاثبمهممليمييئميض

ص8



معيلقألبلةروافأبغبالئعدشاءبعانجاهايانعهـي
والفللالفوفيلمااومبافهنجيىالمشطرمفضالدقإليأوصف
شدلتمتألمجليالمحادعإلجميهعيهإتثهتانعغقامنوالباقي
عليثمهؤ7لجسبهطيىؤاببنفالالعالدينينممطقىبا
مرمنتقلاضفقدائيالخاظمثيالمامننيلسمبلمه
والهعلمالحكفشلالمحلىنجيانافلقممعيمانفا

اللعفاهائقصئةثلشلفتممفلدضمبةايالمالنا ليإوفيظأفاحافيمفنبلىقلمافاقت
المللهنظبفيدظاوظهفاغ3سفادليالقلمإنييئ

والهدلثنأصلئالنقلاخممنيدآايخفيابخأإفليئ
ساثإألهمالولبتهتزلوأقابخجمماهاالحلطفا
اكلإممررعنثدعإئامميظاتممدبثلمالمنأكبللىم
لىلمبالعتقبهالغمانيمنلهثهغنجالبمأصاذاوالمحقالياا

مدلثندفؤلمسأنبلثشلىنحهتإبائاهتالي
ضلىلمحألليفبابقاالباللئيومنيمتبئالدعإاإأيال
واقلالعهوفماهلاكفكنجيجمهيامعاحفسعبتهنذ
حنالرشبأبالبمالشعالفاسمكتظبئالمثرمئاأدئممأالغجاجمتهطا

للنئممكاللوجمئرانياللسشعممالسغافي8إيقمصإل لهوثنجلئاهقهثكيي
للثهنمنلكلئإلمملممعممنقتعصإلبق

اتجيميينؤلبلبابزالجافكائبخالباخمإفااا
بلامماإلكليسياهالبألففثالبلشأبابوااقاح
لالقاتيفطأمقليمقيألجمإلشئاثوغيبافىاالالإثا
لبهبنانفجماقيكابهبحطهالمحابقول
11األبليئامقلبمينهننظإنجذاهتالمافيهيئنموفما

ء11ااا



ا9ا01

االللاالعاقلئابممقصدنامحدبلاداآ7طمابهئيالقوآااكلنا
لامنئاخفهالابدافممانألاآمعلدأجمياماإلهأالهعمالئااا

لىالفيمنماهسيهاعثختالنجننماهاععيائالهتهاهلان
تئالتدلقلمقيسينكقالبنجيمتهأتالالعيشالهدنامق

بهالمعلىمقنلبعممكليفئاقلىظكالثصتباسالعيكلاللنياالدالمتل
عةإللىممايهألىت

شكلويئهاللىخماثطبلافههمولقجميامق
ننوبننيخمتفنمتنجياقيأواصالالداأ

فالطفويأالئأضعيفيمنإلبهمنلتئاألق
الئاففدفاسطممهلثإبرألديممنشئدقه
هئمأنينكوفيالناضميمبألفعينمئخيمننته

اابرفيعمدففنانابفئفالههالشاللفونجإلقهأ

فبلوفيفااتامعيعيهنجألعموبريمقلتطيلثه

اانظيلخيمكليألمقظمىحةئاليإدتلأ
ويخهاهألفافسيتنجألكنهسإممطئنجعهلااأإا العمفألتالمبيفعهبهاجم

ققاممثىانغنجننفجملبفكلمن
حفمهعبماهئخاحواقمماالنجييهإجملباسا11

قطالقابغجفالاممنافطثلفهع
أفعاصلفيالتهنجيبمجملىكالحلمعمحمل

معلوالهنجنملعااللتنجيفعمتتمضثممو فيسمئصكهمتمبليمين



اى

لرفيهأمشأآلبعدنجيمقامااحهددبم
طنفيقللالنمأتنجيخعملفيملسكح7

اليماهمحالفيمهممثيظثلىابإلميشايهقنمتبمطو
أعنلافمافييابالثهيئ2بفقننممطبهجمفئ
شيينجألممحلنلكعغميدتأدم

ينامادبمياعنجألألفههإلسألآولن
مععهصفيالئالو

فعمنأالشنههعروالمفمناجمبكبدقهالمفناالعأاعالايئققال
لمماقلعادقأافئيماكلطوظمنجألؤللبلغتقامكياضاالسي

عةثاوصلهامةفانالنلىدهئعأه3دقئأهسقتؤالمحن
اخقثماهدماالداقوصةبهظاألتربيدجماعينمحاالعلى

يالظكينافيهطيثهكولهـلينجااناهدطبطألمبو
دمالمحسالدعلأسفانجألبفيرصقيقتيصئفيامد

مناطفيااهلفكناومنظلهماقفهاعاذلياللنممثح
دمانفنأوخقففؤوكمنابنجيلمنأقدددبثاظدحيلدبوب

حرالبولمجهاهههمالمنأاإفىيألكاكلمافانحدماسغئ
هسهاهامماهلمنيتجلثيىعالصشهلوألمظا

نأمالمهثنباهثآطذظشاكلميأولسفغبسألئقل
إلتلتنتجمنأيليمسلنلتفثويئفياقلسانمشثتبياتوص

شااطلالهاوسولنجاألممنممابخافرحطبهوالقثى
بنسالمحالغالماواسمائهمأفبانجيخغأشفمادانلديههمبق
دفىلمالثاوقيثطالعمئلهووالتعريضملقاله
ناسماللبنناهقىبهبنعنجتالياواكهـأشصل

يرممناهةالقيالدألبإلبمظااحمظلللقبشافحهياا

وقال



حئهكهفأ
كاالطالظذوىلبابسلبتنجيبنالمامالتيققعئمابطلدتال

الهماومااجمألبيممماهةماكلثألىاهاالهدلهيا
امررواللغايتهمممولسكسوىهاقي
الملداوالفكلشلالااليهمالل
االاأللماليتيقماهينتاالالنالابباهتنفهه

صيانعيعميموجماكلفياالحعسيىبمبماتالماما
االاالوسايآللعاألأالمحبةقياطكياصأ
طاالممنعأطينمااالنانهذبهاكنالغمبممى

4كألو
هسااهنااصأهتأخأصهاافأالفلنااماطت

افههألزصهيابنةفليةلقحكهـاليههصعمنثماللى
أنتىييفأعتدصومدهثدةظاكلقميابمشدهعومق
صأقداتتاعدمقدامأثلميوابينلمجمئمأد
ساهصكااسيلمحمنفيعليركايميبالطاحهمحعبممن
طبههقيقمصلموونجألاررطلينانماكتعهافن
فمصكاللمالمصاكداانجبنطفوإللىلتثمالوقد

هااالاسهيبيبأتمويسمللتبيهنيهنلمجبماخالإلألباأال
نطييهاسانحمسنهعلمدالمفقالعن
هاهاوممهدفسعأفناجمعنلىثلنعاكلفبأللمهـقدل
اهاضلليقلالكلهتمأففياحاذ
اىهاإقالنثراشأبهـأاذالمنجدالفعيههفالعاكل

هاابمالاكبقاالثىفملىالللىللنقنمأل
هاككالقالتمهفاةاماطتبلقائألواعالاالديليامعفى



ام
س

حعنهارفال
مما4وواللكبوالغيبظدقبنيهممالمايبمطلمحىت

اليممهبهفلياللثهليعغابهافاتهكوكألنيهه
ممصيمافطممملفألينجالانجاهوالافىالقفأعجمديى
شهآمسولكلماظلمطالهأبإليلمزالك

ديهنتجالدكالعينفانجيكلضظيريإلتمنففه
جمييهفيكفيفأهننعنبئتمثيهابسبفىبالق

صعه3ويغفبهاللىتللفنجيضمحبيافقوؤكتدقد
لباالمجطلاخابعينكيجميالتخاللحققتمهظدهاافدخل

مبديهاذكلنامعهلىنجألابئاطهإلعقلممماوجمي
يكلولألجمأدطجمللبقبندقنجياللطكقاهمىفقان

ينكفحههيمثماهدأفنيبخضتشأهالمبئلمحإلظمبيك
ويالوبيهاييئهتنااألبخخنهمثننسهـنادتمفي

ثمإليغمئيهاويفقالثهاأإنيئإدمااصالهالهمدفيامالو
يثمتممنالثماثربسعالظاظالباالموالهالحياماتوكا
قإاليمىترمنيهقوففعياللمنيانجبنفشيالماقمياهيميب
هيخهلدبرمطشكمئصنجبنشلهإدلمحااقفيقوردملدا

هوديدانيهذه7وصبئنجها7يهأشهبامياصلببال
تاإشفابش4ثأممديهمولىئيننلعايعلىالسآلشتمائةاظم

ابهبأبلضاوانليكيكنجألبةالعالأفالاكألدمإلط
لشمعانيأدظأفقداشقاظالدنجعظهلىفلساهعألقث

مثهاكلداصنفالألهاباقماهمنجيثامدميأمفمامألتعيلئاا
كلوقال

هـ3طيالفكالفالئئمقثةهالعشتفمينإنهلعالفلتأ

ع



ألاإفشقآبأهلايبلمجمعبماتاللمإنفهطكجمنلمانألكيوءطبلبي

سيمالخطبةمنابمممعيطلوحقندهامظقبفغآلاليمفأاأاهلمت االهتمالمجعمتةلمحئدبفبياياإه3ايوبهـليألهلهاناالسالل
كألإلكدإفلريعنفاياوطهابياهالقعفأفتن

لاكفنهحيظوففتحكامنعفاويننواففاالجمقبراطذلمإمنكل
االلجمياوإلممايثايماعمتملمأثونقوعلطايةغاإالحشعقأاابق

11أناكللييالدبهااذاالافمدالإنلمحامالهاإهنهتدلكليى
ااهاهاهعابماعلييأفيعتيقةعغلهأمنخبقاويفدساهـتال

أفأإدهامحهااالفاهببههثمتليدقسيلهاةجممةيهوس الىماالت



1

اثهقلىمابقبالمبتاطاعافيملا
اهافابراهمفابمبيثبهنبجمماقدطمنه
عثهاقيلفاقبوأباسأدئيخيخالفدكاساممان

لقاالهمالذلقمأهلأيخبألسهندمشطانيئ
ملمنإاأهتألمائلاثيسمهابمبؤاظبابي

االيهبماتهالاباموا11شهااورقات11أيمالعناضلبما
يزساهمحدقفيضنيألاصيالثباتانالقيدا

ييالعهناتدصنثتبيبماإلفاقديبالدارلمس
العهباتآالغالكلنذكنبألاجماثدثيانةاب

فدقامنييفالدهياحمبهاياىهاقيالبييوبعق

تالاالهعثمابدابهالئكاأذوطكابمنفعايع
تااحلوالمإلالفماوطمتبالالنعتيأثططبليباجميلىطال

دمالىابهقاوملقبهفاستوجملفذصلقنيفىف

لملمالقيفعدالجفالفاسمؤيئيآلمفهممه االتفافبوبرلهطياهظىطلسعض

بهالرفافياياادمسنجيسسحاإليسعدؤبهاه
اممهوراالفدألولديىنجالكفرمنههيبلغس
األ8يافنهفيمقهنونجلسمناالمتعأصمعقبن

فأقورالىلاهاعاقةئي3ايفتمالئالهمهمعف
دههاقسيهالقيطاالولنجالجماألتتاالبافمااهممث

ااوألاهياجمأإبملإلمثللىحألال كاللىلووؤفهااجمملبثإلبمالىترالي

جمئشافدهكهندجمأنجإهمالخير

دقأل



أممأقال
إفصبالحماهيئمخآللمنجبلفبهفمتؤ

مطبلمدإهلىنمابتنربالذهولنمالمةصي
اجممبالىاالكلقتنجيرضانبأومعب

اشقتتئوثىنجيهثالممزجمنجالتالماته
اظبقدهوشكإبنلملىكلمافيييافقالت
صطلهوععمتيالئالىآأخانلس
بمتىلهمفلقمبئظايعواصلفال

يبفابهعنوراحيييبهااللالتاألص
الىبموفادئاحجمميئلىسوليفالك

ورهاألدظخيمثايشثأوكانا
سببوقيمنيمنبيتبامهـمأفهىكلله

بالمفقنااالفاغنجبنس اوصلكت

هفيهماللففونرظبىمدمبالةالمفادمدويالمعاممقأ
لوهـنابئهاظهايمدصكلعةمماة
هبلبهمكهمههبثنجيباولهياثلاعاع

خهاممكقالى
اهلىتالألممابحلسألمداقظبالعلعانأممسقلىبهطلمص

حصدمخإلنفامفيويايمعايهسثعايلبهمالوبلىوا

ئئنإلممالوأإكعمنليثقمامأممنشصالضال
ىثعؤيماصيملمئفمثأللمحوواممأفاي

مي



وفمائرلمجدطاجميظمظاههـىجميحموفالد
علىئيمنطفيجميمامنلي

لديرحصمفهتمكلمببندفيئيهتدمدىمركلجممبيمابم

الذيفاثاجماقمنكأعنماخنخمألنل5برثإكبيمكيطرأه ايوالإسمعيقفي
مااافيهفكنجيةصسئسالهيثمافوادأص

ئمحلمايجماصصكعتانئيافسهالنويغيممومجقم
دالللىالصخعوشعمديت

عدآعمامنااالألتشئهظوبهىاصفباتوهلمنطظ
عألبماديانثابماظثندميدعهبمينفاشبلى

فايترطياكؤبيال
تجذللييدقموعدؤهـتدنجلاسأليلموأنعفاض
مهبرلينيلألهوبيطميميانجيمعظلخدبهالوبم

عندالشداليدمكاوأ

يدإسضصعصاوإنمنمبيبناماليامموأبافام
لىاهمداتنظالهيطةصئلاليهسفتمإللعنافاتفلم

توصيوفألإلياوملىمربي

ابماالوعكافيبؤقداوانفلواحفاآمااانإولسحإبئ
الرصيضيعفعامسقهثنجيأهـالالنهيافاتيتالقس

ومشضفعشاللمبئنا
ومأعلالعالميندامحزكلنيمحأواعافدكااكاللو

المأدمنالئهثكلمهصسألهأماالوهنكصاب

برممقععليهممإفن
عنهالهامألوقأل

افاوامحألييهمحمثمفأبهلىافايئاأل
اثا



جمفواانماشيصلدابيهصئأاالفيموانا
تتهنمافلنمإثالبتملقا

عنمسععولمكورصنجيالدنيغنياذال

ييفيا3االعالانهـشبليهنماانلاافمتأن
احنتكاالالالالبشولمكأبالفال
اسفسلىاغبمافعمعمقالهإقدكاقمالمحتإ

المضسىالفتىالهلبهبلاسضعأ7حكط
فوتحماوعئماوصسننجيقاماوهسسوافلفي

فدشعثهمنأهبومعقنجلالهاشئمايالةييع
فماعيفسلىاصفهمانجيهايمعنفلوسئل

نهبإلوقفمواهـخننجيكتدحاصثإلمجاهبه

ضوحاالنأختلفالننجيدنانشطواوأن
قياماجمنفافيوهومنظهافتهاماليدمنفط

سمترفاالعأجمالنجمحبعلهيقة
كفشكلنهوقال

دظأالئميإلأتناظيفدعلىكإلفهماناىحدأمتبقآلابميتئمقيإلله موذاك

كموسيمبطبهلبئهذعنهـمنكمشوو8فممهماليهعهلمسم

فيمامطالمغددبلترآتملىيمنوأللئمابهيلقيتمالشغفدوإصميختقو
ابيناقأميلمإلنبعضممعليهلىانصعشهيكالتهوفالى

كلثهصههكمامثهافيبدامهاكافئاعنيالفهصاليهاللمحفيفثخأجةمالا

عمدانبعايتتهففهلقالدفنعإئوبهيالمهـقغالولتةا
قاهىابألبالقلهلحجمتهحليهأاقأصثمجههاتمةبدامملالةهاف



1

دأمأادنمعأنداأللديهأالاهمإثىاألهفهلوحأكالهههاجمايه
يألاثها8إدأيثعااالالومأتنتمافقالنفاهوهئفساقاموتاكآ

ماهحمفاليهناالعبادهـمغعمنالمدمنبيأكاوالبيافوقيممكيمو
لاوالمطمااانابقلطاورمحهجيعةشا

صيافااامهودظجأكلمالقالبكلليلمااللمطةلمتسا
الطعممأالوكماتهفاوأممالبلاللىساصايمدقاناالتسالأعالممىم

اغالأمملمانهعلنماناتميهماالتايمهـلميانيقييأ
اصتمبالصاكنىالونطمالتبعلىمابالقلب
أاأكقهقياالقثويفثكأأسبةحيالتمأابقياكقوليوبالمتنىثي

المثمالاقااايلالقمنمألىمتدخنرنمأفما
لسأميهالممقيماسويالطالخاألالعمعقفوقأال

أاأقأميااالمأإلفاظافىإلقالواخطافاحأو
األاثفناداهيلالاهقاألهاالوكاقوفكقاخقيقةهمو

ينماووكأكفاقيأقاأالكأىيثمأواهأصعةالدعهاصياب
مهأهوموالاورألنالهمجيمافيئالديئثحأهلىوا

االقناهـهـااللبهألباافمإاللث

ادأبافالالمةطلمأابرإفمماالممقاللدإالمحفيعقة
وصجأبمبرمابذالىاليهالفااامقنجالإلدايغاا

ثالهة5ماللهاذقالاألفاكانيالعملىالقهمأمحع
أاليكاهاواجمييعمحلفهللهاىذثللمهع

صافىيئمائثممللأموبههانانماقدالفنفقمكايراهاأل

اوفيبهنكلمايهدالطبااثيهفأفشممااةممنهصفيبه
أأإالصاؤاقهئااالفااإالغلوالدجمطويىمالداطكاصق

أإااللعأأعماالىىايالفقلهققالالممهلهيمالوبكلفالممهـليف
أالناافىاكأوالمعالياأامماللدالمداألكيهادهإنظأل

أف

هدف



أ



لطويئطييقدفيممنظركاتباكاقاهن
لشثعإلحقيقلستيواباكبئيةعونعبداعملكاياك

تثبتناملثاباتبدهمننجهبالهاهاسوألمففيمالنف
عقمدةاصاكفئهىنجيبسمملئأالهآلفقلالوف
طمييعقمفأآاالمنالمتتومانجيالمالمنهممنىهابيللعم

بهقيماولدماففهوينبماحيئشلىنغبهعألطنمىإسورنيدأللفدغ
هـهمالدعضافاجهمافثهظفأنماشتفإلبهيتافلم
سكثهفيتةىشكهينقلتيجمثنمقصيافيفعمثى
عنيئادقافيمقاهماغفيسوىهيالتهذظبهفافمعم
مايشمسئبملمحدنجيبنوضفطابتبافيفيماهاط

قيوواممتاكلكلفىيءلنجلالهديمفااممقعالعل
ةعتتئخيومحابهالنجكاكلظبهصالبآولشلج

ععهظهتال
صدنفمويدمنهفدمغمعلينجتعطنيالعإيحالمحسنملةا

تفبلملعاشتكالنتلهاشنهبيدهفدوفأبرعمالقكل

ممألالتوديقولعيلعنالمببمثلراصليلىتتهي يههبإلعممبيهمكماكماإمحلىالميما5و
لباسوسلقدصنجيحممهيطتييباللمىيبقل

كأوالتمئقدايبأبالعكنمبإلالذهمللاليمأه
اصقععثياايمنههموقلهمسااللظظالف

شؤصعليملمبماطظهـافتمنجييمااللمايكاالمعإلاألتأم خاهتاياواعالصمنهيئتييهييافعلع
يختتعئعمنننأليأكتئاظاعاباما

لثفامم



م

الئتننكاعةممايجمايحسىهفأناثبفألتسكق
اتمافعاقى3عنلنيافأثأياههدحاشغلقببااقكمق

فتغييفأبلملهبهرواتهاوثمكلسعفياس
بالممدهنماضيالمحمسالصبيهطلمثنأعنمؤاانمثاالأل

غنناسشاصفامممسكثنجلممهعليالنالسمخالمثل
فلقتيلعاشتينامشتمحيأينلتقتملماموسقالععى
ضلىشبفمهفيالبعابلقليهىفيحللنىابوانكان

قتقلتيالماالهشميلنأظولنجتلثالقضمينكىدهىالماف
معموفيوالهامداثىبألهاشصلافتاممثنفرألسول
ىضاابههيهميافقيئكعمقحصففيعبننأقلى
تعهممهـلهمظعديهثيغنجفسعهفغألللهلبدهافق
االضيحسدئاامماكأغالمملهأكامماةهلأحمدفيا

االلباكالهفعهاماىختفي3قثباماالحاحالةيه
بحمالبهسلممتدابألاتكألهابتديتماافمواخ

عنهضىوقال
ممبمالههياسامثأمهامفيصبليللوتعيمافمممبم
اهلممعانبيبفييقبالوممومنملجدسإن
يمقصعهئلمحئأيببمذاآلضونيمألطفي
مأحظماخأبسفدفيقيظغليفن3اعهلقيرطلمان

اهنالحممقممهحامجغمنجفعلىماجميمماعطدلنن
ماكاممصهيهادطبلهيأتيئيخملفكيريم

افيمممتطاعظىأوحلفصلىاومعبم
الغييإلسميئأصلحلىهنإليبم

لببتيالبااليفيقدنجشلىئدفتلمحؤمنمهل
كالماصنبابمنجلتقتيفهنمل
صىء



واحلمميادداألىنأليؤيمنجلمعلىآالالسفمإاالمحليأأا
لماحيمقاليكأالهثمانجننخليمايزطلة

الحصممأقيالقبالمضنجيهلىاهلوقوبسليعااا

ىأندباعليايرمحمهعوصميىلماهتنضأنداا
ماهباأساافألنجإتحققعالىأليتمحعلإ

بيئمئاهافلىالميبجمبنجيدفلواليعقصيغلطقا
لختيمماعاليثةظدلمهكمضقدهبنهيقاللبلىإللهصع
تحملشاالتلمههيتالىسالمعأدهاماشئههـههأفا
اكىاملياعبيهفملمنجمسائيفاهالنأهامقهس
لهألياالمااتجاللمؤلىيكمطمقاأهاعافىقلى
لطماتأالهماأالبهالبأدثماااماطايااقه

أووفألهاانليميئأفىررلمأبعمنثالثعا
أدنطابمافألودنافبخذليومحلةالثى4يالتدي

بمنأواوودفمهعثاتمنافجالخقنجننلقتاىستلىئآتعكالطوىنغي

عاثأااللبصلحملرثئببمأفالفذطوىمندعالونجا اوراولهادهـفأصالتإذلنالمبمااهقدأخئلفت

محيالنااثللهاطاثيالهألتهإصياالجمدوقت
مححنهفلىقالى

اأاتئعالهئسيى95الممثمأهأشهوسحت
لبمحننمننجالىسأكليقعسقايمثابل

مالفىحبمانتمقبئحدأالواصدهلئبا
صىدلىألكاألفذنجالمطاهيالآلضوالأللبطا
داجعفحئملهايحبيبقمافقفأدفألألسراه



أالطلفهعمبلله

ومماودمممثآوفيلىفينجهاليفثىلىههنايأهمبهأ
اطأغأيةفقلىنجيراياوشبةتمأممامق

التمهعودالمهمماتكينجيديهمالكمم
داممةاهـلبدبيسهألحهت

وبماناواتاقهديمانجييأهـنفحولممالحرلمم
واوقالبأبألبهاديممونجيألحلفيلمخنو
دالقملعةفيايقاظنجالصسؤوالمثققق
داليامخوفوفيممنيشعاسيرهو
اصلوبرهنجيررهـوصمفعملهعادلل

فىقعوومعمفيالمحسيرشعأاانمهشفاال

صعصنماهاطلتيإلمصيبيمقثاععلىاوتمت
الىاففسواللاتعهالبالنيالموامحلهمهمبت
محالط5دطهفصوالسالنهسصيضجماتت
عمالاصشةوهلتنجيالبقينفوتهل

الفوقعطفاحالونياصقهتمداتمقا
لنالوإلهإقالدلمقلمهاهيهاهـيفع

الآلوحوةمجتنتيأسهصثأدظولى
3صالمنعصالطنجيتهمعلس

لفالللميلىوهديفيفمهئميأاى

لىنمسالوأفآنئلورشاثيحاهتطائعالواثماقم
قمالمابحقهلبلنجألجشبالفعاياأ
عطالاطالحلمابيداوومممولقجملةااقفثوا
اجممسالفىههتبافيعدموفلياهاال



3

مسالقطفلأليصهأويهئيمىىثبينابرعفأكلح

نفعالفيجمنألفونجووقالممأصفأممون
الاللاوإلالعانعنبالصيتبالهساال8اطوالهال
الىاليميالاففوليبكهظاعليإهمطوصالثت

الىلضيهاصممالىإلهنجالسفالممعادةأبهوا
ععنهممانهاللوقا

الالقبئمامنأألالماللنيبت
يالوصولطالمحبلهواظسمهالمياوداكىفي
هلمعوعالطياهالدبلبجيةالقماباالنمعثهوطابم
لىق11قتفهبماممالنعئبرهوه

مايمغهنجهائيئأجعائه
لىطقفأفمممالتهمطيبمعيحبعهضابئصمص

االىدتناقيلنجيالهأياابلهالسل

لبألحلولوالصقونجالدبهيداهـطاوصلو

افىلييمقهقامممانجية االلوفةفباا

اسولهفايااأيبئاالالمفاإلا11
لأالعابلييمثهاالاللأ1اإ

إئو
اناالابههـاةفبةثهلئنصثعطهىكيأاصي

االبدقالفالليماأالويهقالالنتافىئمأمااللمد
السمانحهلهافيهاهبههمهصحدللي01 االوكاتللماتالىهثأماللفهاإعبيأ
ساللت

فا



تانمالميأجأجميعنالتالفالالمصدعنايو
األفالنصكفااليمىيعنيهبالهفيئمكالتعذيا

العقجنبالقهعأهببهكىمكالضفيصأاك
الينمالةعمعأيركهسايكىنجبنيغلهيكمانككغأديال

حانهواكعناثأبهقطأومم
نفانباسلىلمحالنظساللغقافافالغئ

انلبنمماممفإلطناهفعموأةنبذأللعع
عانالمسمعليهبهداستعقبيالمدالخسنةالسعشيئةواتب
مهـهحئانهطدمددمنهالالمالمالالللهصكلىا

نأدطائبىاليقيعقويكنييضاررسليالمحآهأكمنث
نماقدلمتأجممفظكفهوبمنجليسبةمعاهايقهنلىا

ونانلكالمتمهوفقمماايقيقامقاكلمثق

فبنألعمماألااخالتلمجبمغآأماجمالله
دطتفاان3األللبفوالمهاألمالا

يالوموسالعبهتإمداقويلممليصمتمم
حيالبوليمىجمجمالهاخهيثألهاايأصص

لهآمممحمصماللثهاهعمبثا
هولمهصتيهألذنجيروقأثاإألكأهت

وئهينألبوسقايباللئ
لبدأعلممثقلنجيالوثاالحانيي

هلوليعهالهلنجياباصكنمياعيهاط



ـ
ت

ب
ه

ثغ8

ؤال

8

ح

ولىالسةذدلمعنجالهـكلعهياسكياطوألفالصة هبوليهالنجالوكطاجمبوالى
طالىليودكلىتعنفي

تسوسإ9نثمأامابهرعلىخملنماظماص
غلهبغيلعتنلنجيلمجاكسيقيلى

لميمبدالبائمكنجاخالغنيابىال
الافبفلكعديافالففلىناالذاليخماا
الطويلطاالموففالههافحفيانيهدعمالطإ

ميالأنابسؤلظالهمئينجلبخاكاؤهأنألمحنإص

المجيايهيهلخهطهـىصالامه
اهةلماوالىمهالهمهتفيتجانجلغنهبالفهاحلمثمامياثالذتبيهبهأفما

مبقفامملةاهقاشعفتوننالديممنقمقلعالثانيلاك
للىلمبألولووقثالتايتمظمبميصكيتكبقلىااهذهةاؤلةااقا

وافلىأالمبتودذشافياقإجمنثاؤيامةيرقفويواب

بفالجطكبلوقمحتنامنلهمهلهببرذيخاعقأيوإ
باشفاكاليئهمموامهطاالفاتلفاصل

وماللهبردماحطنيأبنردافرؤدواحوامأيتبههمعلما
وهفبمفيثظايهنتغؤكةاظلكسهوضمعيهيعن

يليالةميبقنهقىاألاممغينهفافأتئثسثاهسنث
يناييتأفهاكطذكابةاذلنبتاذااةهالومغئمضقأكممهيمفط

يالمامحةلىوتمتالورللهلمدقأسعاةاللام
متاأللففيلهنمبمنتالمموأكما

بىهكينالسوفا



3أ

أراااللعلطلىصنجاالمنالمم
كاهضمنادناقعاهنجلكهموألالعقبالقالىأسحت

عاصواهورفنجيالاليفا

اهصوالتصوكىجنجيلدأةلمق
اهـاالالافيافموابيخمهثاامقاكفىق
مأمىممافيالفعجمانجالاثهاممتووا

مصهمقلماروممدصواهئاليييومم
تأهصبالرالهطثالةظافمطيإجماواالمي

اهـلىانااصونجالبهانادهـأولف3

مآألفىلمااثمنندمعهويفكمالمهنتبالس
هـوراطالفينجيتامعاقالإ مقاهـدهألفيهونجيثفيماصئيئو

مأصترهيالبدحانجيطالهانهابةالع
مصأأاواطثالهنامنجيهسلاوالخهاياتمهع

اصالهـلتااصنجيىحأثايامونأل
ادئنالمردانمونجيىناماعلىد
هالاممقتلىبمتكنجلالثخوملمحيا

قاوفامصناممهيائيللىماهصيلتاالصليععى
اكلداوداممثنجييأدظتلاو

اإللؤاهأأمدانجيفالئوالي

1111هـبقالمماثاقضينيياهقيالايأ
أأرممالسألالاؤقانجإلعفأأأ
إايصثواهألبالبماالطالدأ

أإىالالأمؤناطأينجيهاالالفإ 1ءعحاالىلىوألصانجالدميلأفىيبم11
مهتفةضل



إهـعفاطولكممينالهـصالهلىلهممليت
بيلععمدقولىيلىمعوطةعهةصقال

ناظعيسلىاعماومدةلالمافتدااح
هوضيمالبقامنبهىيرمدهلزهـآهيأ

يلىساهلاملنااهابهآاطثمملىايأوبنأدصا
فتهيلأنيإدماصفيدامإلدئيبقواعلىلوفيل

بمأجميفصبقاههـلمنجيآيأكأللىهولمممم
يلبأليشماديهناررىنجياماقدهاديصمان

آجمينااليوراضنجيالهههقدأهعهاهئأاوبم
يلعسوالكلهماذهينجيىآاافهيلمطلهومق
اتؤصيلهصبييتبعهبطمسمالواينعدنإين
الشناوريلصيداابااماصكليزلهىحنو

يلطاختردهوحنجلعأامافيياقده
جمجاوعاقبةبهاظسدرحياآاهلىفافيهتالط

ألبديلىوممأللنهممتكنجيسعالمهافأتالضادهـا
أصلمللدهيلىبئفافكلاملألبأالتليفقف
سطيالنأفمدمخاتابرائياأهـأاض
ديلالشممىنحيتأبمئيآلباألتوان

جافيحدولفنثيآاألناالبلىاألمقجمأ سلتآبإلعقيرفاللتتهأالمماا
ياالسيلألبيالنبهينجهةشأمايفبغيوض

بهألئفييالتالمهـكياعلههصيددتألممعكأصأله
حههاللقينهقالىل

هطوا51هذملىققيهمنجهةااللويلضالمأصبا

مميأكفهكفيهـاهابختمحععغاللىماقكصصطكطمم

يالكألا



علهيلباظمؤنكفيفييلىاالتهالملطوا
اليهالصيتئهبكنجالهديلقهمبال

ليلهصلةممااتهنجيغلالماهوالثرابلع
اقتدلهيلىماحولهانلودالنجلإشدميلللعهداصول

هالبهيمصبئهاخأبالنجمطالنمهوضمعبنا
وسيلىخيئللالهاهوظنجالشبميلهأنليناللإنين

4لثفيسيئاتهوادجمننجيصأمسمتقيليقبلىك
قلملهؤصحمتهإجمكنجيرالفبيلىنبهإلكياصا
علهددميمثهمررماملبيالددعيلفملهيينه
ديلهالشادمالشمالتدبلالعديلنفالفييا

يلهفيالفعافالمماممبييلإلمناشبماشتمك ولهاللهاهوقظةليلهالطألعهيمايومهافي
يبالنلمياالألالمغهئاصنجيىلميملأيضولمحيهم

الظلييلهممايإلتهللالمسعثاللىمألمتدها
غليلهبمصيةعيروكطنجفااللهسلهمهبيلوصومنه

جعمكليلهكقبماإلخنللمحلهلملهلىاص
خلعيألصاصءحهطاشنيمحأبولوك

ثحهصةطوقال
همهوامثألعيالخلقمينجللهلماألميجمنميلئهامضدغ

قفربئيمغبنجالقلىممافاللمحدقلصسمم
ههوكىداصيافيالداتمأعفالصق

هاحالفدئفهابظاالمفهاصهيهـجملى

هتؤيدالشكينعنجيههاصميهصهه

هعيمتسببطبجدلمدسعهنجظدمصبعلهإدالبنجي



قم

اولىكبلفنجننرامحاللهممنهـايا
مهوهفلأصهـانجألفنهةيمئهأعن
ونجننثىقدظامافي
فضاللئتهابنمقنجالوايفألها

إمهفوإمثمهبمألمتيهااللهاللان
كلئهدلهسهـقأل

01آمبالدثاهقباالعنجإلعلىحديدلنمطإكاطيثأاأ
فاصافيامميواقبهقيلنألأتمعما

فىكيعادبللقفهائهمسقممعبلمعاورئاهقأنعئأكممبمال
ايعثسافياطسمظليمالغالهففامفالهللطظعا
الوالهأاللولينعبهفائمنجنالياأشعيلقالوهو
االثماألممألمثوكبامفانئااومقىاأهناالل

يأاوعايعطامناالبهيئفئألمجإلمال3ياللمحاا
التهممافالى

نفمسبالتاسفوكلساإتعبتنجأليافقهولفمعام

هأاالكأسالمبثماكلللةبيىأحماإالثا3صالهـي

لعلوعسهافمادلئمنفاحقضاضهعوأاإتنننا
ماإمممألماممسنعمهلىإلتلقهيبئإلدىالببالهك

ماقامهنيققالااففماقعدقموقالمافهنهـقاال

اعمممانفعكأخلىفيف11قهضيفيالمحهلىالبع
ةبداكلالهفاحالفبمياك9فلهعيماذباكا

إعأئعاحمافالى2ياللهاثمنجفأتهاقالبلىشهنوايالك
السالمةوراألالقعنيدنجهملمصالةلبمعاللفمائكيليى4

هفمانبلبهنناصالهباطدماىإصت



س

أأوخعأكألمأفقعشىكماموصبهوثاهيو
هألأذطماللتممتخالضاثفقألأل
الممهومالهمهمايفدمأترنالففغالدا

ذمحثمموئال
دكيالألفنجالألفهه

األمحسمالئاال5بابفنفثواهصا
اكلهـفالحطههـنجألعلدماله

5ممعاالفانجيبفابمهغماانمفأهأل
أىاوولفالغممطهةأالهو

الثديابأسلفمأمزلهلى01ة

الحالمتافهألمالتالفميهاجميفبااللفهاال
11غبيفااالنتبفياصقافلهلدولس

مافماةعايدنجهتإاللفا
وظتفابأقعافنجالخألووقأالمئفهمعيق
هصالمللىااةتماطكآممناوالهفهمىافالل

الماأدكأهلثمفممالنجالىهاآلكالاقىفكاقءق
اففلأذامطنجالعألفقالافا
والموجاللىاالضيمأنىم

اهانالاليمامماال
إلهتالاهئألهااالولماللته

أالأمأماقابيغاهقاالطهنعاع
أإالىفيأهمائهغاالمممأجفلى
آععأجماينيايبمالثمئوآ

أصمخفسصى



م

ماىلمعىلمميوثطتله

شضيلمئيكدروحةممعمديتلمعلىلمج
يمبيوجمعمببتلع

هيكللعطسييكلالنال

يدبسقإلمالىيقعمأ
محعههامماحمي

هاعيدهلاهـصهالله
ليئدهمالفاطاطمالهمأكل

لممتهئنللممهيهميلل

بلىيأجملسمو
بمميسق

دليطءتقهفو

يقمليكليمهاء
هولمهئلييمحثيا

مارافيا



احاهاصابموانيدعقهطالأنفي
افاصمااصالنهانمامابالملىألصالمبههأنادفميطا
ىولكللنجيرسأورقياتايأهيأذاأا

ىعأتراقىمكامنجألتودأميانيحم
بطابالىاناايؤور
دطصصالبالىدم

أولقماجممولقاممنجالببرورواانم

أفاأهأ91مألمحكىالووالطما
مبممقناليكافاهقان

مقاهغمأهعهابيهالمجمفأالىمانم
عاجممصأمصالالىالطأدقيىدااا

اصومحنأجمغضاكنجهضامياب
نئعأهمتتأبهمامتمأجممبأداالهـفابهأ
االاماياأحمماياالااوتواالثأافأ

صهاأاماامانجفبصمهنقافةمغا
ىعلهالنجثمحهلثأظأولىانه

لفطبلغهانجالرلفماجمعطعممطصووتا
دللعهعااصمالملمعمهنجهةوق11اليىئاأن

بثعأصابمبفماجممبخقدجمآلمقتماعلىعمألفى
ويآدصصمماوياكالخومماكيىطاتبلداولمف

هعهاممعئااوفا

لةباالألمحليفمنااثاال
عاؤختقتهالبيفاممثعألانتئفعلالن
ماإلتهتعمهـاظىثعهاالالطالهإددأاا
نماحيحماصامنهاميهنهيئهلدهكال



3

الثفممإلكوبالالماألءينطئإلنفؤإا
الققمالهممانجلىطكهالتطالماافىىهأل

مالالفالنجالهةباأالهـوثأدل
ائتيملؤثإلقوتيها7نجيمافاصوئقاخإيأإليهعب

ييهه4كاجماكألهلميهىإلكيممإفومخهمالأهبالأ
رجمآوقيجمانجيالهمبهـلكييأ

نمجماكوظيمتاسدمكوإلبهاللقاآقألقوطان
ميممالللىمهمالئامماللتنجيالةواماصألأم

اجملغىابايأثكمافديانا ووتبىديوتنجاليغمالمهـهاياممابألإ
اتيلىجممأأافالنجيينوديتببهالفدممألحلإ
عممماطمثالىكىأ
يهصالهوالمالعهاطنجقةقهفأكلالقااه11

اههيالابهيرنجالعيبففثمسعأث لهملىبي

وممأنعهـالألكخعفينجهالفلهثمعحوهفأ



س

ةحئهاللهعلصكأفهاأبنمهالفيقابوكة
هفةثاللىشعاخفىانأبأبوليبمبقالالقعايالمقبالولمابل
ةثولهمقةابصهألبهأثطذعليهفاأللمللهفأهلمقوفهع

همنالسلطمقدعيالكناذوصئنتعشلهاألالانناأ
ئألعقسعلمهنكلمقصفلهئيعوالياتغا

بلافيلبلثييقعمحممنجماالااللتاأقبي
اكرجمفهمالمعوتئنجيشألثيهئفاانماامخمحممعا
فمننمافااصسياضمككنجينساايالوقابعفيا

أنمااجمىأكعهتدبهبهمااثألهـامفلقتيعع
المألنعهبقهاللخاالالفهذالنجالاالباوسهيعاذالم
إلتادصليعاقاالصيايوقلمحالعامافممعيلئههافاب

جمفالمحأيياهأمفببهاىةالقدهباهايوقلعلى
المبطملياححبااللو3نجلعالالماالئاهافاصافه
يقايقلاهنادبآةايىهـنجيةماااإتاالمهـااصنضالى

الغاظييخهمهرلاللبلىثمانجيامهمقألماهـطألباللنأكالهلى
العأصيينلطدلىئعيمضنجيماجمواهاتهعمفااالما

هايأكقبالديننوبهلهيلنامقثربر
معالساةيثاسشننلالصالبو

ررلميعثقاللمياإللبنجيرهحثاواتجم ونجيثاخأثهافكولبا
فلههلتفنجهأدأممغالثاهالو

يدثلاااللشيخةولنجفعالمماهىءياالووا
يئالبيتفااامحيغالمؤصهإالألقمبظ
بفالألفبلرواالاوبئااالهد



لهم

العمااليعأامغشمأبخإواثأالنياولىو
مؤأناهأميلمألمحإللمحىبهأهافاأل
دمناوممدمألهعلهتالداللباوعامله

اافباالبفإالاثأصلبطها

الياواليرضاليماليؤفطالفانت
هااللمائعهيمالدالبالظأثم

ئاالمحصلفمغ9أياداااللهاتدومهد
أاممأ

مأئألطكصمأاأعأقعقعيي
ثفوجمصهقيهاأه

اصابالبئلمحئوظه

ثأطأصالعاطاقإكلنأ
إلثاماالاااثال

ثطىفأنج

أكوحاألاجمالثفصأالببذوك
أاأاالافا9اليحفطيثمةالؤفصفى

أفهجمالبةحوفيةوداط
ألحمالوقثأنجالممميأغ

فيإايقالافثىالىممغسالىدكهبهالىأا
أثأسالمحمسدظاصإلوسممالالعمايأ

بأفلفدصالدىكلمثمفم
مألئاثيماصابأعأنجهأوممقأ

تناطانأففمحإناومهـأفا
هاه1لهبنجلاىكهتمابهجمهفتيا

ضماعنلفأيمهمصأأعمعيهماأأمض صسه



اس

برانيمقنلمنهعبنوظبهايأالسهالبهان
دضافلمقانواالمحأنجيتهقلوالمامفيواتج
جمالبالبعالتأئيائيتبكللوافا
فالفاأنافوليقمبمقفوثأنجهيمالوال
قيبالمنأقىمقابقاالنجالثهقااناأعل

ففقلصأقلمافىنجهؤيألبحمالي
ماتطحماالظنعنكابنفاييهنمملىبمعمض
يأااعمئئئالطياافالبين

يئهإبقماجيفيفلمحي لهعمهع

دبانقالقلنيخننجمملياقالصو

اقفينلمعثابهتيهضالهبهثطلدااااللطقيكنةهياهالفأ
لحهلفوقاقيلهىيوالمهلألقالواممأ

طألفلهالهاسعااقأإ
يلإكبئمناألصلمجالعافصطاالبا

يالإللفيفاليمعلىظمعمأاندكأال
الملهفهلمستمكاالممنهاألنلاهأنلما
إناشيدبيوهأعفالكلطفيالكنجيبندفماالمالهامااهيمايأ

عنميلذاقاصئغابمميمنجيألدال9
وربقلفهافئليفمهقطيلكقالقها

قصلهألعالطعاقيصبموكاهصاكمحعأ
يلفهغمئالبكمعالئأاالمجلىئمأابهايبم

يملبأهـتداصظظمماممافامؤنجيىالدليالهـكماه
كهـالشعبلأيمأالمامااهةكالمف
بهألننجيقمدهتضهـدماسم



فثههفمأيااالالبصمعليةي
محاخألمحلوتومهظهآحي
لفمافتكىمحعالهان

مهطالهيلمماكلومالعىقمدمحمهع
زالعإطهء

تلقهلىمىىئه

كليتهاصالأ

مميحيهيمجم
هعممأميأكلاللمماهمت

مهأ

ال



يه

باطهـصثالاباممالخنبلاهااليضأعىاالى

اماقالتأانمأادكمميأاممئيخالهادثةار9ينأإاطلبلم
اىألنماصألهـهفيىأاداقهايناتأماو

طجمةفاكىفضلصودكليمنجيطعنمفىاقالفوالانفغط
انأصمهمالفئهفاطممفأنجيليمفيالؤاطيرىوإلقرجمامالة

عالقامميايقيأحمثمالمحايفانجيماصفإهسفتأالجمينالت
ةلمحا9واااكاثأخمألانجيهدانعلةابفيمنينقألفن
اسمعأكيجمتتاينقببيمضريمايععيهيهمالعق

اسفىبيفكلوفيصصتطاليادككحيفة9ف

االفاصكاللجعشمنكمبهوللعهىنجلنامملىضاستبعففاليى

فأوفطاإثمنايةأثادصعقشدمتقدقماذلمجالديهمهيدل
خماراحبأدوالفههأناظ005صتدافيلمالط

اوافمطفيملنكشةولنمئيااشبالتطسهلجمهـالمملي
احقارثاقلمحنتعمهثنجييهلامايالماتق

ابااخقفنفبعممهكبآلظنالىقابخهثماير7طالنيماكل
دامنطمدليظ8لمهابهلمنهفاطصبماهى

رايخنبللحيافييئسجماسماوقىمم
داظافطوصاماهفيهألئممالعالخالبتالىمالمه

اراللهلمجمالظهأنجالمنهالهلقنهفياجمتفال
ريعفييامئأوسظفقلطنج3امومصباللها

أرمأمصلىيبفانجيتهاافيئيفابخة
إيهارمسقمممالكليعيااقىابمالقوإلهان

رديأورحملمأمهغكلنجلهممثهاالمعماليافمبأدا
االهـاسلامفيجبهةااللعدماالمعالمممطوفان

ظطمف



لىسدذاالفيملمغما3االنأمهلىمغابخانا
مممأإليىلهـااسألدىصاأأكممانابيأاسكمبالتهاجممادانا

اهزآصمأليئقمعملهميامقطكذأوالجصهمسفىارمحوإنيم
بأدهـفطاقووالإكلناهـئفألالاجمئاثيمتفاننناماترى
ارابيكألتءلمافيممممالسأياخيمتظبدي

دالطعاووثالنمةبهنناولهسألثماصلتممشام

جمطمماءثبةتمااهاالبخبمعهادلدقيشحلياحلإه
واهاللىعيمأايسئأفسامثبمالمعاهاللدفيبراياصالالغو

لىاضمالجؤلبهألوهولثمبفوصصفيإشهادامه
ربوايهياهويمانماقوبئمأاعكلىاالاوثم

منأدأبامماييهابالقعابعايأثخكالهلم
ئمندأالرعبلفبنمعااهيااللوهئلالىالممالنهااللهفمملىفا

لىاالمتاضكفيدهـممنطلهجمووهمخاثمماالهالىفيوونهلم
ئةهـمسبااللههعالئيراللىيىااجماهيهـحلى

لنمسورامكللطكعويننعيوتالممعععمماليا

مقصكلهاكطفظلىجمننالتصألااييدحأ
عقووبالموأثإليسبطكموفغ
عىوطولإأفهـالكرقالىصدأفماألوبتي

ريثلمالماللىألليهقطواهاناالأللموال
بزوم7وتيقمكهااقه

هـبؤلىمحالممفلصيخأفىيفىلجمهـ9ثنأأ
ربعأللماكلمأبخبئطلثؤربخمواللفتماممةإ

ودهعفىمعميةمجمللىمجمآفالصالههافمفاإ كرىلئموصكاال05
سسطسيبيته

هـمأ



والعببضمناعالتومانبهألمحاييوو

جمىبعدئدئهيلديهمثيانممناللسور
ردشبىخلشممالليهمنبهت
وتايندتممامىوممألنبهاقيثص

وتبرومماقيمقلمجدلهمالىالمب
معو9فمامههعامهاستامبهألسمالئه

قلىليميعالعالمينمهمشعالىالم
حبرومولباهالومهجأيمؤ

عسيبغيرإالفىواعطاكنميعأك

حصغبىداكأمنعلهألبصإت
اإللىهابضبفبقعاهيالمومهيقامييتفاسا
اقظماولبمدتنصعحلىصمالعابئولههلع
صسؤاىعلوصهوضاب11معناماكامئ

9ممالقهيعماللسبماطاليطيدحههالة
فاهمنافهأكعنهفناافيدحليدفخ
دخخكعسجمجعالمااللهمنصفألوبم

عااعالتةاحيبهاوثملةلىكل11
مووقتمثماسرلمةااهيفهآضليا
مأيعفاميولالوعيلىوقاامآمالوص

مههصالقيهيألئفضامأجميئمعدبه
لوشعمتمانفمافانفأفى

االالئئقاتهصالبنننالتواق
األهأممألتثفعاقميلىداق
فامقيامحىسنأدمالعتهأهب6أ

ااهالفله



االابأفىلقالمئاوياالبهـالعالرولهدطكلورال

االأابلهيجمفلثهيببنكالالو5منمادمماإلفا
ااحمناطألمهقامققهمتىلهتاليدالوط

الأللذإمنالألباالللئألثقلىجمابطائمهلىلماقيلا
اامماوالطيعوصكيلطألالثمهمداللىغامأوقثقيقيالم
واثالهاعالالباهاكانامبهنجمشهلىقاناهوممغوا
اعالواالفلىئبنهـاالثهدهالو

لىيأيخأفةناهقكلالوفبهالىسألأللللهوهلىالالألمالم
االااالمتندليمماهلىوقيليوالناوالميبأ

االاهحباسبزهالغاجفيقصياهامها
االأفالمكاللمحافقإلفبلجمئهجالفمااللماهمماكئي
أوإقيالممهالهمنيمألالقوالييمالممةعياسمامافي
ألوالباالممبممعثو4نألمفياالعهاللهتاللكقمأوث
االافهبلنفلىسوفنامممبنننداجمادافأنهعالتاأ

االاومتانأدلشباعدموالئاالعالقهلم

األلفا01اأاجاالفأئأتااأباأ
أاهكا05قاوبطقلتاهتنجتفاممثههاللمفدا

اأبلهمقهقالهعبأقحاللمحيبهاجمفالمحاللهلاوئعاللم
أمحافائلبئالدباننجبنأالقغألاإمبأادااف

اوجمممأمءيعةلمنجيئذلتالهسمابقهايأجمألف
االاألبزواقالمادفأخالالنأولتمانقلتالءمعمأ

أالياأدممالهألمبهالعالالههثاالتيامميبالنه
االوضالاايدنجالهألاالةديالط9

عبالوعلمنألموممينالكاناالمممالالنألهماظههتهايصلقأ

ياألطثعألايىمميىافىدفمحنالةيناللدظالمحفيعخاأ
أثاعسصسخبم



ط

أيمجمىصعثمالالمأىيإننمالعألةجممسفيأمقمبممقالن صؤثفيهيأالاطصوبهثمعأتههكهتنأةاما

أسطحىلىإأإالبأدأصاقنعازبخلطخعمضوإماللي
كالمإألجماسااالكالفهألقممثنجماوعأفنفقم
عالمبموالم6هععأهةاالىنمنندفعهالمآلالمالفبي

داءالبيفأاالمالغنوحهالنامغسوشوقالهن

اهديذائمبنيئللمفةلىومقهوتي
االمحولأواالففاهئلىبممحسالم

نكبانكنياضؤلىالمندأشنأتانبوا

يفحيطفيئاسولمكبهرصأبمعئىابعدالمحىمانوان
اهفواحموأنعدهيالنبهزايفاوحفظهالللهاهافطفعميفي
جمامنه9تنامدتمنالوباطالمثاياثالمض
باأدضثيننمهأسبةههبمابحمأتظلك

لمجأكلدبافألامضيطلبكفاوفدلنا

أصخكالانالظهـكفىصااللةفايذعليدجمأمن
اصالبهالمهفأباياللسنقااعنكألرمدههبادهزلماتلقيدع

همىهؤهفيإقيلميمااهممملععهضلدبهالبلمحشهلى
اهئامنهالبابعالمئاحيخزلقالكضاعطتيالىىؤا
ىلمثهطقصهبععضأمتقكلألهـألدكالالألمحةعغوظنكلما

اللنمااعثألإلهكألصوصهالخالفةصحمفيكأنك
إليفالغالقمعداجمةاليافمقااللهإالفماآلخيها

صميالالطكالألعلىحيافمموآمؤميالهاش
اكألؤفكيم05

عألحاسيتالالبممبنهعبمثا4هيق4رثمك ئأصىصعص



العتفيموقببمهععاعلعدمحبخىكريمأأعوكاقالاااإ
والمممبإدمقغقالمهيبهكبمأشمثسأظبالوقدفروفيم

وإلدفهمهإدكممفاللجكننوعآهاصحمانلظ
11لننيكالكنطأفدتممننبامنكالمالواعظياصه

11طبالقدمتيثبهننيعمممالإلطامإللئنه
أ3كلتههدوكسيأففممتاعنن ألمااباطه

الممالنؤنادألمقمادكوبهمهأبوالتاماالفما
ظيفيدلبالءاقالىصوماياسألاباسىثيصالباسافنؤال

لقلدبمااونالمفاللطيدئرهلمحبفامث

دبممىسمعجبمفبةأقلمتقياحلل
صنبللىبهفالبالالدطداسمألوسضهدممأالقهالمحفما 4سم

نهثىأقوهننمتقكعيهثونهب4لمأكمسافعد
فاالمألهالممكننفعا

دأللمحييدظمامنمهجمملعدملم

واىميمتثالألصألتهداكلالتهوتمتا

فىاالالمالفإميمالوكألطلمايدةكاالقكعههاللهبمممطوفا
اعلاكل6إصعيليئعةالتمااالمحطةملكهثهاجصالوهاعملىططعاهي

لمةالئقلىكااقهتفلمايعألتهبعدأألبلاللفهال

مالىكأاضااوعاياالئمههمطقعهيإإ
معىلئاتظوولهأأمععأرههـععهاأىعأكتفأثهعنأب
قدعمثىتهمههأءأشعأ

االلض
أاألصا



أضرومومنأقبوففأيلمتعرأؤفألماياعاقأ يحمأنألههوهالديطءاهبمونأضراالسال4اورءإياح
داقدي8داباقاصصمبهومثهماطأبشمفأصلهأص

افاهميطبنويهذدهثعاصبمنهلمامااكهددالليلتثا
ابتجيطدةهامةظمبهألماإذاالهىلصفامما

لمشاوصيرمحوىهـممممابهنيتعأتابختأكلوألهئأنلث

عمجمضاطأجمغطيالليمىمأبهنييياسعمماقدظتمهمانلستا
ئالسأمماالسنوقعلتحئكبنوتطادبتثدعلتافألنةبلمهو

ابوممميبلدبهاخطبكألىوقدالقعلضاألكامااب
بقهدعبتاناهاكالكلذقهطاوساالفاللوإلهموم

اليلطالقايصاقلبهأحبهأللهصكفيئاالمالىيعوصه

مماظمناحمعصمإأهاصييخبمبهتالمعمملهألالهفعرو
وموازكلافيمامحوصمرجممتعاصكوللافهتاله

أطىولمحاسيياةقصفوآاكننجيثهاؤصمالتصقداملأل

ائااألممشليميكبناثالعععتاواافثهبأعةولكاا
إلفاضافطالئظاميمقاليبمقدادفئاملالفدامموهص

شوالمتالليلكاحوفيكفهاماحاتتمهاخالمأ
ئآهثوكىدظأوالرتاغنمالاوخاللقدلعقدهىرمداس
المفىيدلهتأيهفقدضنفانممتهيألحوإدفاضداهبدلك
ههاخاافعلىصالاثمكلةورلهعادفةفيمثهواقلم
نهنهثانالههالايقاثبالقعصيدلتصاللدكلةيىصوقالى

افزهوااطوهـدهـقةماكماكلفيعليهيعمفهألاعاميجمأضاال

بقولهاهواصحههالتهص
اممساهعنيهبهيضداللمئاثاصوللمحلىا

عالجويوألافيحاهنممهايبمؤفاقن



حممالإلتلييطقلأصيا6كمافاممايجمابمع قلبىسوهثاوحجىماوامصيلمآه
ىأطمنفافنهاداببنهقأفهؤاأليافحفعثقع

ابميالفليصعبننصتفيههيتههكل
نمفىلىولمبىة6فاءحمثحبعههاقاهكاضئأ

عتباهقلععيدياصكمقكئنىتعفهحطصث
لهيععاووهالمالبمكىكامهاأأالىوحاأووأل

بالوابنالبهالمعاليأاكلأنتننماممىبمنةكبأكأ
قضياهىويالكللقهاوابهمفهـنمطضبئيالملساوو

بالمتنجمأعوالىحماوفيجملقهمهاالمالئطفىثايأماله

بوبإللعمعبصىودهجموعالفئياالئهمائةو
ثاأهيدصهاعنتهجمنندهـماحعمافيتماثأ
فمبهأبالقفهطهامةممعننأمحعفعطاقلع

ثبوالفهاطههابامننتنةليصيهى

ألىاهعبثبالمحبوأغهاكالنآالىفودو نبادهصهنهبهئنهتالمماي
ندلهطلقمايخقامفعكبماباسعطبتخلىمإح

بكطةاعامذهثتوالمننفكالاالتههتها

ثىفيحقةاقمهمبخإلوهياليمقعنلماقلىقلتبل
عيلهاثمالمواالعىتحكنيمماعمالكاداثأائم

تاشمااابخاكالانهنالقهممالىقا

همفوالمحناادلهوكبهرالبغأتأاللعععدكللىيأصا
البالغمدتمالغمثملمناالتياييحقعلىالكو

يباالمحععالبآناالباينهااالدلينمالخاهي
أالألديبرمماللوبكلثمممألمحالافياللعأالض

مط



ا

سماههالباجمألفنمااصكقصةومق
حااليولئالهاااالاذإبرثبمألحودهمامعنملحانتم

وظلهمالمولتالفضنهآمهمن

أهـئيلبأطفيكننومماادفجميعبالمحقدم
الوياتدهبتكالداوقالهالدسعال

دجىقىمىأاللضمقزهصعالهأمممنخط
أهـثهوكمقفنزكهسبوالتولته

إممأفيههاظقبنكمسهطومفوفهمهقكي

مديجىابيفيلسأنهاصعقبي
بوتالىمحغم8مأبمهادتهقج

اليأبالمدالالارالبخا جمأ

بردماأللمجصةاكهأمبهبمممايهسمآالحهبث
مصيلببهلالنبهألاصائنكل

ىففهعفالاألابهننبممعيأتتم
يبمكااكاالثال

اصهدباؤممسألافىفلعاألذمنلىفعأن
صابطالبيناعإمماكمأهالبهبأتأفدهـممألن

اعالمااماظجمثبهمااللمهعاالمت
أصثكلالوافىإلعنعبمقئاهمممحةععهإللضيقال

االبلإلدايهايالفماهىثعبعمعهفيدثينهصمالنع
فيزأثجمالطكااثقمبلىاللأقيفماهنواضوالم

عحىاناثبقعهنابمالكاحااليا
لمحامعخاللففالكبئأسلةامعممهالهالمحعا

صالفطعنمإلوالهصمحخكلظسىفه

حمماوصفاهـيهالجمنناماهقيق

مي



ييممييمجمصمحالجمميم

مهول

بأنأسالهىهانثبنافيكئ

ألئاثطاحموهىبرعماكلررهاصأصاعصائهصأا
قكثااليمطةثميهفى2ثهألض11 ثىلمحممماص

حمالهاصة8كألمالعبخالكأي8طهـئمب

ىثعإىمفأهصأجمهحألكرميالمصكإ
5مهإ

طالةئابهحصيبميئم3لم9حمظىممولأا محماليءث161س9أل
ممزمهيالم3يمأأثيلممصالكأحممىأأ
رأألال3911اءالطلم5مصيءبهبمقنأهىثبمجنأاا
سفى40ءأ
أكهحمها791دصكلحلىال699فىهىئكضا

بمؤاهـإكأ7ءدشقو3آحهاحطم
الألةأهءة3كتؤبهىبئاحثفدلمعؤمأكليثءمممايإ

أقايمحأ6ثصممخأكهالطيثابقدمعمال

اأورأاأهإححطبمابايمااواعيالئاووالبط
فممأدامملمحلماللىيي6كيدليماةح6أوالواللهاهلالفئمضد

هحالأاأغنحكهـثاهأنمألالىلمطيالمحاالكألالفيأ
حماعبممضقعبوأفقأقمهـيهضديلمظصودفيالىمم

ااأثالمخاهأالىأأثا11الوشاةليقطهـالصبأكى مر

اأصأىةلةادإأتمفينمتتنائطااالال
11أمماذصاأبخذصهقلثاأففيماكوولاالألكها

111أأوألالثافي6الةماحهلثآلئعااألضإ
اأندممحأهماهأحمطادأبأألهىهاذاجممنيمإلذاقي

اأهإلأأاالونمأمففالاللمأدمثبهاالعص11
هاالىاأو5فينجلاقدهيلىقعهبياالألممقلام
ااضالسماأثابالكإالقا

ا95

صؤف



تجميثحهحجيهميمي

أأةأض8ثمالممبهياسثافؤلمحأحصوةمفوييثهعلأاا 7هالميمطمناصالمكاثطيهىنمأصأخالحتموالىمأالليأا ءا01مءا
طءثرمشبزالبمى

أيأفأل6اتمفيعممرح3صهلطاألأالوحببقمحاإعياطوهميناأ
أفقةآةالئنالاءناورعأإنممااممالكنالاأ

أإلحللحكةإسلمشألهشثألثثطييفهكمفعةايوأ
أانمماءأليعالبطممايملمحرسفععثاالألهانعحعبةمهععأالهبماهليااا
هديئمكأمالهلمبخ3أيالمخأالهقمصأاالماالصيدافصويئباا

أءضهثممافثبورنصالباإأالتومكهه
ااثتبزثهـبهاحماكصهجدأفىالللىالمك فهمعا

أأفحمأنصهـفغيئبمقاصلموطاأل
أفؤاغمودبيضشيأبياببئالناتهىوإم

11كبظهأمحطعتممثبعييمتمناسلىف

إفوالياوفاالجئالئبىوبىباثهالاللمففألت
تيافأمااألسأجييئفصالممهالوثوصتمت

وإفطالالعماةإإهونجفخيفيعالاكجن
منعالداءاممالقولطنجيبيمإلصماللالفيفالت

فسبيهالوملطلمهتكمدالبمكلهجمقيكواشط
الاالتالهـصمثمحمخثهاليهالفألياهالإفثضلق

وافولسعفىروفااااالمأثاهالفتأ

مافحلالذمكاكلابلااأفإهاثثى
ومأدماودسجيةطمةةهقلههمحال

خاماحوائأحعفمكاولأضثلعطثحال

أمهةبألمأالحفقةصثجمممطمأصواطث
صهملفي4ثاأاأصئعمثفمملاأالإلملكقفاثق



ء

اباتهدتمقنقهففضلوعاللعالمقهالن
خالف2عفتلمثبنكلهملسوداميعدثفعا

واؤطقوادآواضفهثبنصثعدطئإأا
شافىاياهنهعيئننهلىودوععيئود

معأفىبلهكاقاواسممألصركقنأيالطوقاياهف
امنافسابيالمحمعامماعبننايفم3تهلىص

جمةعيلىلىنافاممالمإآعهدهنعليهالبائاممظعتأددهضيمموقال
دالىيناافامثالىطويلكقهعمالمنايطاهخممامن

هفقمماعنهالقاصضيمامغافيصبالونجالمخاالمامقةاميم
االالللاااللاوماجماياالتممعأ

ثعيمأجميالاذإمانبهبماباألفاانبنصاممتمح
الههعقيمممالوااايعمنبهيننأواطشاقاايممملالهفلىق
متيماصآاناصلماتبهثاوقاتمفىاكلبماا
ومانبدأيداسعالمارراكالهصلهصممهعالغلمهال

مبمأ9عدالفالجمممأطوالعلىدذممالئكالال
هواحرتماهىاغدممياجمننثبعمالينفاالمحيصلمدب
آغشكامداهعيولبخالكماوأيتهدلى46غياث

يموأيالههلههـداكلولدألصبالبةاثثهجاهك
يعمياالبىكالهاىبخالثاضيثيوالعفاجوطالما
حغتمهماقيمكننعوضمما9الههلهودام
ملاأاغنهنهأهاياأووكللديبنلفالشوقولوال

ضطيمقلفملقعلبمافصيأبخألظنكاققلطلعأيقبعته ص

األفقداإوقأممالمثمذاسإناثعتموق

قميمياأناذامعأهبنندعبهآلوالهتسلىاروممأ
يلىاالسثالوفللهكمبخعبىمهحالبأأس



بخألسذولامصفقماونأأ

جمهاليظيعأملصناو

جمخؤالمعهميقالىىناياممألاا

ننفبنصىيالنصلث

ننآإااللكتاو
بخالأباجمثفافنلمحثاكاشىاؤ

قاتجمافلطنفسمفاللب

كبملهنأدصؤانهايقالل
كليئدفصالديىلئهبافثقه

ببنوريأفكثهأحبمنراذ
كألدقااللبعباهباهخه

بخاضصوسفملىطهمدمحان
كلدصنهعيثدةكإ

بهبنسلمدلدهاللحمق
ببناالالثهياهبالىهمصعى
كصينعاغاصئسعالفاهـ

جمننبعمعلفيسهيدهاعا

ثمعدمهملصقصكيتم
نجالياإلمعدفيفىصاللىله

ممننصقاذاللمومثىعأوهـجميب
كزهقيتطغقحوفله

عبربمعودبهـهئهأعاه

نجرلحباحسياقمالده

بمألحيعنقعيحاوابقاثا
نلغمؤآواودخمؤفدلع

ححمىلهكذائة
انالئوحعععدانقطص

ايفلعممالدين

ؤهـثطثئهلىاالوا

شهومألفالخهقارال
عوآدفلهقالتهبأذق
أمحادلطالقا

افجوصلههالفالممتلى

علروالطملممفةقلطجمأ

ميخلى4كلياصللىفنا
قمعموااياالعافىتق

هعإوجمحممووكعلالق
اهمماافالدمايااف
السلالقلبهـفاافاا13

ركلىابياناالليفن
ميملىهالعلجمقه
ومصلطكلمعذالغيظوععد

حلوبمعفضالطامأفييل
آيصسوصهايهاو
ورآاثعمنمقتفمنثااو

عيمفعمأمإلررثالهبهاعمصا
نجولعتهالهامما

ابخممانفرليقهبو
محملىطناليفااعو

لونمجمنطتمنممدتمت



ثسمععميعمت

لمجالتهاصنناصاأنممبزممدضأسعكدةاوصتط

لىقمتمنصاالدجمأمميهاكعأاهمىمقإنؤاتهاغي
لمحعيمايأكحىننإفااألطنولبعدممأ

جلث3فاسهمغءجكالتنألضابهوفىهألىالحنماكل

ميالمبالافنمنقضعفلفواألطصك
المنهعيهااهااللقممعحيزلىتننضاتفئىبتهضىمةاا
لىالهبضأمالعمإلاصةالوه9إىقىائاعئهااللكلصضيرهالا

رءذالمكلببحاوالدهطممتىإءوواللهغعبحمعإبىنجاعلى
ممائوتماتسعينسسفصاطقيللفورودإلتهحمانهما

هنوطدمزجمدهجئهوشاجمننصردووصوااهالس
اهلدعصىصاطمالفجاممالثتجهيفيممهيائوص

همابدبالقهلمصيحبطلتطوهلنظاوفاقمعانجيهثهتط
الحنععتدهقالاولنااآل37يئلتمإياالنىالشحدما
دهالادؤالهوطهتالبمكاقثاأدكر3

محمدلمحسىانناءنفايظ5األاداوليمى

ينلمحاالكةبهيجمثأالهعللتاممإلهعولشط
وفدالممععبثلممواصنبهألهقاابداعاالمصاللبم

حمتافااطأالبماليقيهااالصاعيبىأعيي

قوصلىلصالغالمحغاثببعبهاتألططاللاللثمإدلنوبى
صسحر

لثاصفيحءشوداولالكائاالكماصسااللرا مهأ

كبأأذنضصصأةالهفجنحتانرديطيلىالومماكطعالصا

محتحآلاطمهأالئئلمئعهسنحبهألوألىبهسصاالممأثللاطفكاتا
9ا

دليأصمااصكلحايذوممأتاءدىممكلاس
الئطعهعهالعكاالصأليلحءثكبمىشلبىبرعءإل1اا
قممثثهأإثمالألتللنجريطحىطكلت4إا51أأصما



ءم

فالهـباليبلنمحبمفأوصورفاول ءأ
هـعالعهلهحئلىلةءجؤ5البالاتهالتعالاكلقث11
عهحلتاثعفاالألأاهكألاالفواللهالهممأكظالطةأاكصأ

بءاالمالاكمقالقوااممعإثايبطبماص
11ثاصعهطالئعالمخئاكمالافاالكااا13اكأئماععيماآظممافص

99بىمااللالويرفألرهمفعأحمماللاطاهـأ
فبالىاعبههاللوالممةهمجمينععمااافإثثعلا
أبمءألألمعفىبمألىمفءاصهألمإأ 1501
مهاعأثوطلصطكبهالطال3ألءكاأط1كفهائعطا صحهشهحمسص

أثح3ءالةوإمىهبفؤممائح5صئرلىبرولابوءلمحي44إألةإكأصثمحأ
ءءصهأصلم
المةى7لهطإلىكاالطعطأأوحشتثفاكأسألماطا1
مثلىتهيمطعحيءطمممإطم7لبئولئموأل8لىهةمإ ام
ممصبم

أثر3ئهالمسيش4حاصاعرمإاليئنعاكثاالثلسيزطكهبرألمجمحميؤصةألم4
اسآئأسمعبماتحهمادياأحمركهلىجمىإكرءسةبىضخه9هـ132

البهاللمفطأجثثض7هالمحالثجمروةثهاسوممدممئماصهمصفىعمروطبرثحمالمزث11
فهفأيلالثبحطلمجثمهخالملمتملمكبمطلهـمهع

دتوثمحكلأمث6تةصةسفأللألثثجأثمش

أثصالقلألىئئص3الهىطبشكلأ3جهعايفمافلميمإ
أطاكأحتعاطئ8دصملهـضءغط3ألطهبملمالدثلاأل2لىيالم
أالى9أحقءاوليأممث3هولأبمءصيأغ 7ءالذحصمة11

سيإلجطفىهـألم4ءحاءألولفىأألضسقجمالصفمالفكأ طالثعمول5

111سالقنضناحم11ز5ءثةلملجمعكاكيعضةاجمأأصئاألاو
11أأهلوممطهلسحكلممثامهـياألىياالافيفاااابهمأ

عالضهاصهفينرقهإمماثتص9ماثىفالمابممالممعتأثع
حمحسلصحمكى



حأالصوعمةمالمحةصالمحطح
محهيثهاالةصهجمأممألجمعلسلحهسهمهدص

مهتيهطررلمسعخاماصس
حاصعلماتالولهنالالف

ساقدلهاعفتاثمميف

اقدعطي001اي
ألجتقمالماسمكأيىفأص
قماليلمحألداسهعقأعوولب

صصاقييللقلمكرللى
خيالى

هحأ

لةهمه

أ



01ها

اجمالصذكهألواليالاالطأدومهل

صقاالياألللماكعماحيطثثممالأ8اىممة
االهـةئتثلأثرإواالألمحالصوإفيههـافه

االلطامحالانظثاحمممهجمبماكلاالخضبهبحكيهييثااو

أبنأآعكئنكاكعكاالال
آاماسيهلااالاأاإيضباجمااللهبأخوالص

ايأرولحمأكأاالشاالئاالاأ
أممعفئااهناواثيجةثأفكإالصعىفيا

أأيماامحفأطسبمافثجم
11ىاوأصبهفأولثيفىمحصدصالهصؤفألصفئم

أثاىجااللاجمإلهثماهـا
تممثمهراثلمملثثائممما

فهماياممثنةهالاحمرااالا
يةالهشمطثمجمالافضالألأعبهمثبماسعأدف

اأطامقفمجهـكيامالجتجموقداألخحإاحبماغأمماقألل
مماجقيهـهلمحعهألثالحمإإئيفىطءبيظايهااللا

أمأ01صماخث5ألاورميعأله

ااطعهائلحيأئهفقاألرثممهـوثئه5ممهقععهثالفوممالالما
اأكأل9اماالمحمأحمألأاك

أهقااثااألفهغحههبمأفبياالإ
طأفتهمثلملمامؤالإكثهأألمحأءمالاهدفهنفكاثأهأأ

هكبماتهفيكاممأدسنأسأإهفيههئاالممألائاممأاذ

أفاحغكلصللىثيوأصكاحبهأمثيساصلائكلضهجمذأ

أسىيريخحخهـطتدجاألولئمبنلمحيمئ9ايصىيفك
أةذكلىممماأنلتط9ثمثهـهبماهثيياشفأالالبقمحأدفاطم

شصسشى

هث



اىفجمايم

ئافةالثهلولإهاأسحضختجبسألممخينىإاتنامم
الهاثفعماائاومأمهـأأأدمي01الىبهه ي5بهالعمايقيكخصهـلمم3لهصعي

بعدمالهكتاالهاأهوئال3ثةشفجالمحيبمإلتلحئه هصط

فاموافىاصمهاثألميكأ4اانآكي
إسههاتامميتمحممايبنأسكناتخاتاهضممألفق
الهاليأااا5ثمألأاافئةمجيهيممئئ

عهأأجاهبهكأطثاتكعا
هه01يال11115هاءفى4إ

م



الال

حمأمميقطالمعالافانبالطاممبنماابمهيعغلثافانحيمهف

فجناااكؤلامهصالهواكل
ةلثماةيبصثماأوممالألسطلظاق

محالابمصهبهالاجمبهههاتجائا
مانمتةإبأافزرهالوصالهاحمل
مأممبألالقااالماذاحمكت

فعابإهإبننفابرميقعألمحيتصالنا

العيهادهمثيقألأالطسيثالك3فالعمد
التاللوابعاصفمبنمامكذ

اآثثأدببنالىلمهخالىبهيغاصوال
الغيموصإااللماالهممئنهعماملهـلوصي
عااحؤاباهثعيأظأدضوالثه
مههكوكعئاظااولمحاجمهك

لقيعئ5كألكيهاهأاصابخث
االئمثاالآلالمااصأللاعاصقلىشي

اه5سمأممنعييطخمإلبمصأف
والموالمبابخلونمفللهفظجآفام

أأليطدهالصاجمأبألاحدابعذفبئوم
ايقلعانكجزافغأالالهعوبداوحد
عاالثعاالثطافلبإلهباموشلعههافعلمحن

المعدعبملسددكمقمفمواكالالعالهاذاشاإ
3هـققشفممينكألهمخدهأفيلي

أـنايركابمزقلتمقدوالهتملاقانا



م

الفألاذممأاثهكأكأإلبهطوصأنأم
ملىياليفالهـمولإابينلفعثءلمسمأا

افعتهصقالإمابمننطاللاي
مالطممؤألكلدصأضعألمياالؤث
يهااايموفأح1ناافيايلقأصنهاالياطقأ

3هالفهوهالففمععنأليال9ععاللوصفأيتهد
اممههمااقاالالحةحجمقوفممننتىامىدكاطالف

بعه3همأمدنهاألفانمصالداكلمةنماألؤاكيهاحب

وعلهاقيهدنهـهاالببناألتيأألت مىسأكألاناعهمأحى

ااالااابادعؤإفةبهثىأحمأاهمنصم
جمىاثبلمحهاهالىمحنايهكعطاثوتهامالصدقفد
لووهوامثنويممبنئأحنافمطلالجمو

اجمطفناوبهكبهألهئأفانهمهالتجعلهفاع
غهاقاااليغأجمإلولألدهىاممأللهنههامأحنابممملخ
صةا9كاالماالتهوحيلكفجمننليعهودمحغقاحممموبممفم
معصافألالمناالنهبألاللىحعأاافابموق
ماال11قأدالبخبماةاههحاالهااللهسلهأل
أصماهسملىياثىاطأقفيزأبأقامنمالماهمم
جطفيكةطصؤ3صةفإللمءانافكل

لة4وإهيبنأفامادطاتهالألالهأسفما
ىدأمصيمىممابأفك56كلسحثيصيدقاكااالالهروما
حبالاتألاالليبنهتهالفىتجاهصهيفئماخاقامفاثه

ىقهأ44ممعه3ةلمؤفهأكأمثمأأننه



مخعىصشضص4جمالب

ولاأمحصؤحفىاهمفممانمألصءاؤجمبماأجممأألجممفيجممفأثة
مأثةحمأصحثي81ممبناأصحمصامىمابالثأورهثنقلط
باةكؤفياامففثإدكلتألطلهاطاقثثاكأهمأهو

صطديفإمإلأللمهينأثمجمبثثعمالب

فئجيكثلىماولمونلمثث6ث3أظاالىفبنطأجمميألمأكالف
جمآنر8الئية3حهكمالالالااأذامامما
ؤجمأىأددضأءحمى9أازأسالتأذاجكرانا
هألأفأيممةعئهاتجيئاألكيىكنياااللأاافيموالنا

نئتإالقإءفيكلولآنممكتةءألكمهالمأينعاظعه
فمااافىصصبهيعفظءلعال5بخالوفأنهاهاووهـع
41فنفئآلنشفيألهأألخكهإلإمفكهه

لأمطمصكقناثىأالعيصبحيهألكا
هيطووحا3رخااللاثلقهأوابهوعت

ميمااليإتمفئمأصكألدمابلطهااليئبةالى
اىأبرئمأثاجمجصيتههايبرصفهادثهممطايوقا

مهأ3أهـممفألعفيةاهعايثث

هثلمحيفافصيماأاالابخهفاقا
ءولممأئبمءتهيمجمميصلابالءلرحالا

ابغأشءحك19ألقيءهبهتىفظمعمااضاتان
يحدصهحمهمءشفاؤهفيأكمامقاجماسكوستا

فيابرفييمنعيلىبئأقةءألكنفحثنثحااأل أكل5س

إعف4صاحذصبمف03ولمألةثادامكلماثقألي
مئاالألثهـاثثاأل58يمزقأنلىقفيلةأل
هتثهـرشممأبيمحهحصجمأنغضالطتاالسهلم

ألحفخحمصىىم



دبهيويأمحندخسسو3بخإلواقاإلإلجمواتغلىئ

لمجباالفهيةهأاالبخحمألنهكاللئيأكأالمالةثم كضفالصثلىو

فمحملىادفطيعلتاببنوجمابخالمتورها
والوصقأوصقنكمقبكزمقمدوفىهياهاكميلى
اونممقئقهالفدتجلمجاثاحاللهقلىما

لمجتعجممليعمصالقهكملقأصبهبنحلنهلمالللىألتهبسب
لقاولمجمونبقأوكوانممالىفقهومقممماسأولسى

عههكالئهاوقال

كرالههفووالحونمحأحةالبواااللمظمق ويبوصأ

ادفمتهأماتمادورالتلهقينحتقثابئتهبه
لمخدوابمؤطليتلعععئبهمحيلى9لواطاقامقلقعاأل

قيالصدوألاالةحأبنناوفامتلىهياةالمحيأةبله
هظطالمحفطاتجناومممميالزةأشهكياشكوهـوجمالب
أهطيةطعصالهيأهبخبمقيملىلملحبذاطمنهيأت

واثمماخىكعقلبناسنيالىاقاحلما
وتحهكهبالبلاسبمفاناوةلماهفكثأفاألجإلى

فهضاياحممطنالخعبئبمفأتقصفامقالؤلىداالمامئ
دجدوبهعكمهتوإقهعبمممننثةعلىماليبابئصص

مكربدالبعقلجدالدموحبخبمحإنصقل
اإلققاوهلاصألبخوجمؤههنمامن

كطعلييلوابدوىجمال3أك7افدعواذليمالمحاالتالت
هوائوقيللممنايدومقجمننليدلماانيفولمىاالسنأنيسا
الجآلحاليدكأءوصهكمامحايممتوكليماصمأئحما

ههأت



6

لثعحو3أأإلوإلكزإلغثأأمثولىمكاته

أالإجمصمماءإحمقطعفمبننثفماهمملىياكافال
وهمايحتلأألوهموالذلمجإوالفصعمؤصطق

نىحاتالوبهالاويئمودقطماخهت

ألأددقكسلبماعنحعلتمذدبفبأي
ئميماةلقوامماثوثذامنلياسادقاملبفاخلىجلىد
ثمثرتتممهمميحيعقامحناللمحعالبهصيرنك8وهاآظاانامجوص

عالاأباهىلوانابهألمفممممدلثمئممنثعسقوبظ
اكاسعئواوالذيئااهـبئكيهماذافعالك

اأافغناانالبلقاحصفيونهللىوأوإىقواواودوا
11بفضالقنقانسقعععالوننبناحصشهاهدوكلنيسطل

جمامئهىصالفيهـمىميمنممإداجوألناجمطىا
صحآفاللقيأفطمقافطعبممكقجمطإننمجنفههدمأكالل

مههكقافىالمالوحععبالمطغأثاظفهغسط

ىخطأنهاجميعفاصتهنماكابويتقفالمانياممال
ثقآءاثاباهثألفاالعظلثهمعحاس

بمااممااذفهعنأوآلالوصىنجبهاالمصطباليالتي
ؤألالثطجاللاصدقاعيأفألابهدالشعاق
كهعالالققيماممهملوكممءقاعأنماهلومم

8رباليئاأوالتانهبملمحأاوزيقالحامالعابديق
احابههمبالهـكزمبيهصادىبالياياصب

ععمداضعععةايفأوضههثكلهـضالبيالاكفىذلقفى
هـاالاخاياممبنالهمصسهقعليكالصدةثم

عههالته3جمبوفال

أفتعمالفعإلبالحاظنصيجمننشالقطظالصابخل
حساءإ



اثحميما
11اااسءتننتؤنسحمكإأجض

مالافباكمممادبأللهالطتاممالمحبهبمبوهفبممحبرفئثفيمكظإتاال
جممياللتفلىفالمجصفيفاممثهألخمنمافىيألنكر

ايدقفعاهعألهاثمإلطضألطقرضجميجآاةإأتم
اذلعياهاممأمحالياليلطوقاهالمفلمهىااإ

كأاانمنأةكأوونكالوال

ثفهمالأكوافها5فيهعاكنئااهـاالاأ
تاويالهاالىونائبالانهااالقأإ

غي1اااةمهان
ادالاقمااللىبمطث

ااواىااالماأهـألئلممىالىطباا

مماولمااألأصهابئنهـيألء
ولالالهـالث5جؤيجيئطممابمصفا
لر3حمبمااالإاااللطاععكيهحمبكبمعبماحاال

ووقيمالمحمهحفلاثمبنل4فيإلثمحلحأألم

الوهـىاقممهبمادمغطالدئطثيهىظ

الصثطيالفيجعومطيحيمئمأماا

سيحطفافأأحثقؤشطغيمحوتالمضبننأمغمفؤالممفأمايؤ
أحماهكأألألتجتالضحلالإلهعنه

ىلموممكاكاللمألااالايااتفا
ماالطاالعةبهالأخصلميجمللهصي

لشكطجملمجمهنشظالإلمميث3ضالهننأأحا

بلالجما11فىهعاصئنهأممااللثةبطا

ههصذدالفقفبمالوممفحأالءالالفىدىقيالممقيه

بهثناألبهاآلنأمم1
عه



6مم

الىاثقىاوربثنيليلاابهااالألتت

الئطوامفهااالالشلهكفط
ابهمموى11آلنفمااممنوأإفي
وابافيإثى4اإمكألمطيميمقماا
هـأوتمبمأبناهاليمااليالقثم

مىافأإلنهتفالمالهديأيىااليمق
أالطفبهننلاهـدؤك

عقناللفأأظمئنياوألمه

ألمأااليعكلهـيهصتلبقالظقبممابةاكىلالت
هااللهاةفيميهدمعكألمعو

ااىءكلمجل

فدافألحىاكنزلثإلوممااا
وكيأاالاممبهرمملقتكلقق
افهببناالعفاهل

فلئالهـببنفمهالمسئوينلى
همىحطأ5ثالا

ئهلااأاحبالبوممهإ
ئاولاحأصاههك

همئاهبهإلهـاأليواأمااكلممها
ئياألحالبيىاأل9ـممأمما

كئهأثثالمكقههبماروكليأءلز
حأاحاألا

نأاوبهالقالقممفيأأامأ
11فأاكنانثص

55



6

اللنمعاهذلناكئاسدمنحقممبنفهعااماوالمجمنهإأ
فدذاقماأمنهالللبصالفمماومههنممىمحنهاألىكانم
الدقىياساثهواهىلكفاألقاالدفااليساتالقىنعأ

شقعممافدالمحفاطولفلمبمغهماأألمحعخصشنال
إفلميألعلقنماعلمأئسممبنأقمهاقظلعلفلككالب

مالهنماهافدففدناقيممثنمالفأاغةاالهالناياا

المنماقدحالماعنوىفايخزهثااعنيافاتلتعلى

فالمضاودنوممأهـكيبنفالهنىنأوخليأطلإد

ماواةالسعأافيهومهلمألأفىنالبالتالقيمشياا
انأنامموأالطالبلبمضماايايئاضتهامماانأيا

اا9اقوااتحلوافهبهممبنذحعرخانقناضافلنافي

نااكأحولىبمبا3نااباامحهايأ
فناثووويذلفاسللبانغكالممممماهـفماعثم
ديخنالالههضدينحعليمحعيماقدخقهخمدهتم

صمدفاأمةالقيامدفهيمألحدهأمكلياصانتهوصالوا
عانكلوقالا

معتمعشاقاليهافلىمقفينحتههقملاللىاأص

حالقسوادقيلمجرولهعلفهلمجهومعهودإئفا
ؤاقتفالنيغاياابخزقلمبحادالةماقو

هذاقولستهلىمحلىبميممأسهصافاهـهقاما
محعثعاققديمومناذاجمألبهاقولفكيففلىعممثقاا

استاقايخاممالةديههوفهللمجهإنقهبأطحاذاهب
قعلعهالألستوفقدكلبتبخاشقعوا
سافلهاذامحبوبهيخزبشعيممفحىهواثا

اقمماقدبيلالمممدمعانيننبهاشناالي

لمحسب



ال

حسصفدجمالخسبه
بهسعتيقاهيفيهكلما
ههشغفه4خاخلقه

هفثنكاصمههـطيفي
عهلثأعياناففي

هاليويءفاا
لمحتيلاالقهاممفا

تعااالقايمىالغطثه
ايولععملواخعا

وئالثالةثام

وقتآلةاالمامم

خالقيهأأدوكق

فلياممالشنفاقاللهسوىل
اؤطالشكلجالفأقاإل

دفالصمؤلمفلىنم

القمامأهمهعجبنن
قأعفدلكلثكأقثبم3يم

الماامفاالجماألهمولنن

لهئاوإلعأقأهـيالهبنن
أعمماولعبه

إقاهميبنن
نألحقالةلألهكز

سملهايممافال

ألأأصفدد1دفالاالحعبأفزتهناممنفأصيطت ؤبراليالفققفىنيفبمنيثىاكأااةجمفأخكععي
الفروناألبهاحسهيهمالطكألالطفصاصطفمماالطااالطاصفبم

اطالهممأهاصمالنقأمافيءلىإالههعالمعتهافقنةفيمال
تةإلجماهـألالىاةلالطومخاليهيهايطوماتوناوانا

اهعالىباقهعىعطلمئ4همنهزاليطصعهـهجمباغاقهالع
إ

اليسالحمأوضأصلىهللالأأالاألدهناا
عألمىة دالافإئتهدوقالطكاألتءعنماكاأةئأااضاةكأممهمم113

ايالفمآلههعيقعبئيطسهثذاألؤيثالط

لبماجلمقصياهالعمملهمفيمداكأنحمثضلىالأىما
أالىىوالهبماالكننيهـمصثامكاالهمئهيقمغط

أأطهبثيإ93
حمطيم

إألمميىكعاطأخلالفؤاأئقيأا

ءتتختمحعغتتضةحممنتهونحمضمتضالسسى



حعالدفيههاطفهاقكجمكفان

يالىاللهالك9أقابهألويالطالاان

االلوفقايابلتكااللممتلمحفيافلميلفيتك

ليلهفاويلهاليلىااللافيتامام

بيالهمعمالتقوهم5ظدثمنبهألاصتاقهجمنا
ايسلهالفمخيهـالجبانةاممبنداتئحملاحاص
العيعمالهكيشمةالمهألىفيمممالذلهيلانيأيوقاال

ااترةقعيممبميلاللتبعجمم
يالهـالخئطأاالتوطنءالمحفملىآليلىافهأ

هأميولهلبغصالهبوصيمرئملحئمقلبالك
مر

الوسههلهاذافعآصعأمبهأليلىالموخمعطان
ثقيلهمبهألياسدكاحولعهثلىلمجطصممغثماغ

صههصوقال

لقدةؤلىاشوصيئرانكفىمالسيقهـمابئ
لىشيهطحلىةالصحفوفيماتهثععالبنفعأو05طا

محووعنيههبهياممكثاهقممالؤدتللقالودزفوطعنئ
اقثكفحكحميقمسقفللماتجلمهننىنمميو7ومااسا

القلبالمطللسميهثويأضركللىدؤاقبقمخسبنلىهنيمني اتبليحمحاكيفإعذنئاترتبمماكبويةبنكممكخمط
ممبؤلىكألجميقالبنداههثمفليخريتررمحدديياصا

عناللايفأقا

ييررشعنأستماممبنالؤبماذ
العياطيناعمقفتالىكزالدلمجوصود

بلفيىقأصهففياببناالهتكمهاعهررالك
احطيلأللهالهاصبنحمدهيأالل

لهماقي



ه

ىأسحأإللعهأطة91سا
ىابعطإاللىاجمننبلقااه

الميفىىالمحيدااأللسأ

دجأثمأاوثوبأونمثاابرتمذ
كلاقاآلهـنلوكايممصتحين

لعيناكهمما3دقبالقالي

طالبنادينهممقخغدلممىينالالئ9اببيق

11عبىبهعهثه13مجاأللبعىلص
ااأببئبمينفماتمكبنووقعالي
قلىقطاىبهألداحاضئفوجمى

ااممأأومحمهيئهللزصسىحقبلذاب
يفضلىلبالاثثهاتفطكؤغافهىفنلىمأولثاممه
فبلملتننحيفييمقدهعمعيهبطممالالعكولمالث

اشيفللظىصيقهلفىلمحلعمالصاقلت
فطديمانصدهالطثيآلعالعبكال
ينممنمثأيثآالقذاماحلىبههىمحبوبقهيألبهى

ينفاقعالباهلؤسلثهحينياياضغمهح فى5قتعالالف فلعمعينلدهثلوطجفي
نطالضطهفاقطالواالقلمبانهم
أاليهاهابعنهكىممنقداادققومح

أعفيممماالمحديالعلهكمالالالةر
كفوقالط

شاهلغبمألةثوألااهبشئمات

ملىماعلىافعلحطاممبنالاصأبألواذنتواة
أيلطانسالفامطكليباكطافمكانلعت
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قلىإممهفسيمووأا
طالولاخفيوركل

الذيولفطاظورصكلى
لىالمهمفممجماحىمااضافطأأ
ليالجمبأة11

هاكظتأإاإ
هدسوأممامماإ ا

ثاللىلالمحالىلهيالفوأ

جمأاجمأيعا
لثهنافمقا

اففصلىبهااهيقعالقاسصي
لىلؤالصيمماءهلكالد

وألالمحجمناتاكاالبمم
ولياالعالقظيهمئ
عأممألينولادصالهواضتم

اليممهولاأالمحال
لهنهأاقيال

همألطبدإلهأنحملظيبا

العأدقياكلهـءفابمىفهعت
عطوبمثامنكألت

يثرولمأفيمأحلصإق
لهئىصماأ

اىهلىطالأهأأ
أأمسوالإأ

ذاهلمأبسلهههلسلبنن

هثهيافاليلفنىلنتضيمأل

ذابلالقطامأثييمبهنن
هاحلأنقاالقحابابهأل

بابويزحاهئمممثعهكل
لىالمتازجماهعمةممبن

طايلالتبمألطا

يلقاعيوههكث

افياعهظوالهمت9محنهاال

امبلقاناودقهغدال

أومألفسلمعحمأطالأل
المنأؤلمملمئالهاشكمبهأل

الفيواالمحليينبخألص
يلبامحراليرقل
الففأيلصاوياصعلىكبن
هلهـايتاىحالضكل

عثظ

الميأدفنهـظمروفىمنء
للنىالفالحبولوبثهكوفييمأل

أيااللهكماذلنكألمق

ممالمعثالمافاالدمهكألء
المحقوصأبافافىمميم

فاللعهعأالمقالقفاليمبهنن

بقلعأقائوألمبن
الهعمعانالمألوه

لمججا



إإمسىأهلأثئماأأييميضامخالمحمفاعا
أأأأفأثسءثجةحثبئخقةصهوبد
أإأالثممفأاااللجمفيملطالماوصإلعفهاللهصضيوكأل

ةيأةألااكطكتلمبمبببههـيهاسعطدصئهنمأوثمأهيغتمأصدىا
اايالطأاهلىفقعهكاهؤلفهخالمحعقوكالصالق

طمماعمتااثاالاللبقععفيمحلىبناصقا

هنفالهأابجاعغلىموالابسحعليهوقففالالىق
أممهايتووهوقدحأليأحقابكمهدممالجص

1و9كنىااخالوهايصعميأوهثكعاطابياتالهد
16ؤافطوكالطالمحصلؤييتبردأفعالدينشطاب

411ودمماحوويكبخالاتميفاعقأفقدنظتة
11برافيداكواعيكيىصاعالكدبابهءل
عهواةهعهبقالعوعوفكابننهـبهأثعبمعوامص

االعلممافاهنالئايخزإلبنتأبياىنك
ممألاقاتتاوحبهأجأالنيدمأالمنتعأجمعا
طآلمحيعممالبففألأاحاديثققدوشت

قااابذةوحصطأتجألالؤاءنقياجمإلصمجمم
ضراقفيبهأفبمآذصغأجمهإلباذانهأقت
أاقدمحماولحنعألصيغحصومهلىالته

11تالملىلمعثامثدفىالفضال
11صمهصضؤقالى

الصاحماقالطعغهبمبهبماظياحأدهـفقهأت

تعهفيأققالاللعدقفالأللولقالطلؤكمعنئاخل
يتضندنألهثآلنودبومهلىقداحبأفىإ

أأأاإفيماباواتقفأتاألهأللبععوأشهمتقيهنجمأعتالث



سسسمخعى

صممئللووااللاألبمألميااللممااصعالمالطه81
تولالئأ

إليااثهبمافنإلعماذالي
ايبيسهامالممواللكثايمؤامميقفلىتنهافأفالفااسه
عنأواههاالاليبخالئأاتامحيعاك

كفهايهالانههأألهاهيأأمقا

أظاقفولصهـحألطهالتمممالفيان
اغفيومالإككخيالهفتصاال

ميالجعلىتهألممقنيآألنلمحعيملفأ لبمممأسالوا
االفالفكلاللظاثهبماألطاالنأهن
اهومميالألبضعطاأأأعلبخئىاهستقمبلألثاالله
ممناقفاسمتهحكهـإهااليبخالهكلبابفف

أئالممأاألكئهأممالممالىالمثفاممألهفعفأ

يهمحيالالإصأثلمحطةثكلثىماايصهـالدهيهاااألاالااا
أاالكاأألمانبنمميقالمأكالوممقيف

ايأنلنمكرجمىأبممابااانااهاةف أقضإلبئ1

مطحؤالىفيءقالمميمااإللهتقا
اثاانهكأهصإبااالإنأعلىلم

ففاألئضممأئ

ألأوماألمأللمحلعالامعاس

لىعااللىاممألاكمأشااأ لمطلممفألمحفألةئااألطأ
امحمجمفالطأفياإهـا

صثشفخخقوصصىإف



احمماالفوواظلمبننحأنهمإقعمعأفي
دباالجمضمايقتميهجمملعهثماقفى05غ اذتباكبذلفما3لةطه

صيبضيلمالاجمننأفاحهجمفيهدم
باص91دااصبهفكاكحلى

للمحسمالوالفمنألمأمبهننالدعومناى
ئاالوالمسحماتبخألمععالواالهصوىفد

الفهناواصوالاهلكلياغالهىا
إوالليفنتىلبممىيهنياحعسحألبتانإهل

هيلىيزيدمهفى3مألىكلجمأتاشممطفقممل كاللدجكلمههاسعد
اعوواعىنموءظوبئاغالئماصال
بأعلطهدالئايخلىبمفأنلحملجمقلليس
بواتالهسحتلتمسصلبصالةتدعالو
المننجالفوبنيوتجافيسساوالممالطلق
العيمثروالمثلبواطيبممبنهمماانمافاخقد

العتاعبلغةىهالممموألنهفألحلىافدقي

شإدتاعهالمبتإألايخوألل4جمنجنغ الفاعععالمايمثفنيآقاسقدحعالمته
هـهلىالمطاعادآللمهايبنهالتلنصالمه

صللتهممنئماهـتال

المحالبأبهالطفدو3المحذمععموولى
داألبكألفالىالقداط

مامالهابخالسغااللبعهههوفيا

ام
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لملهوبهالفهتفجمهبهلىافهثادا
بافيأعيهوبالىمبملجمبنخأللىهبهافااالأالهمحكإلث

امقياحالىفمامنهفأق

أواابهئيايصأعدفيا
أالتماعهكلمجننممكأنماب

ثألكيالىالأالأأثتفماثما
الأىلدبهااالالة

11

ضه
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ااالقهأفالىاهلىيامقايخهالمأألاألهالبم
وفوسهصللنالطبملطبصفمااذاهلىفىمال

عهالقالهأاأهفساحقبننونيثاشمممعتجماظل
ههالعاأابافىابدلذا

وذوقةلمأهألىتوقاكألفبعنذمهثهوفيبخألقالبلهنمىبيلفا
الها4أاباقيبننالفيهالصالطأمتهالمجا
زاذىولالغوصئةلعفلهباقد3إدقإفالدماليالة

فىابأقمالمجأميخزانجالتفااناألمفوافض
ممنيهالىهمحت

داةاللعهوممالهموداالذدب3فماسكلثى
هالملوددلمهـالسانظمالفدونيياعتهالقدلىبل3ألهسى

ضاللهاكاممفيقاال طلغهدهلىادالقبأاكفويخألهيفى ثخبراايط
دطلبممجاععالتبرفيتهلوببنادستديوبئاداالدليمليغىيت

الهـهمبعماهناللقإلياالبننهـسبننعممانندمتهاللهلفا
فواهاليشياليبنلممعيخزبرمجنساطرضمعسهنيالفق

عايكاهغألىجمونكلصقعقةالمعاليفاليرقالىهألمجالصمن
هاهألمجلصاتغهىيلىلمومنكبمالىلجمقتاعقولوال
عأهققكالبنليعكلوكألالمجوايزالوالهئ
السعمايرصالمالمقالاالىالسوألبوطالهاصيابمحالااللهيمقبللدد
يمعهأبالهلىحأبواضيمفدعاللسايمييالمحقهفهةىعي

لعلعامااجملغاالكتلفهممالتفصأىتايبيهالتليالهلعابعانالئ الجيلعمىليديأألنجالاالعفوع

الثهاينهأعنوتا



مما

لبهطلقطمابقالتهالبعبخلمحبلىليجمبمبأفمعثا
يفىاثىث

ئقومحيحممأئههامإفىيتففمالمعيلبنث9اصخلأ
بهوالمجألبهالهيبجمدضهمألمامالىق

أأهاسثأبيكعتظاللمجنحتجبالدالالطذ
التغبلهقفللهبههتهاطهلهططلتساقلى

افاويممنانالييوالملكصلمحثلااليتالأيهمتنداللفأ
لهاكطوقأل

اتماصقىاتمتمالهيتألأدةنالممصغامحثا
االهاهاطلالكألياناديتجمصوأ5مابهشبماممهلصوكل

ممهمااهـاثثنيمألاليمواالهماابهيمحم
أالألضاالعألاجوغعوببنطىااجمالأعممابئ

المحهههنافتلإلتنلنافطبجمىهاله5متاافوهسفمض
اأثاضحبهنلعبالدئمأضااناما

وقاقى3ناعامخوقألمقىبهاملهيقاهاأ فقاالقيقرأاابماههطبهأافأيالئطط
اىصعلىهفينئهيلتمبالىلمجطثضهأيفئ

هالممعأتحقااللفالصبأعالألمالهالأدألىطوجملها

االألاالمممدايخثعئييدبألمالفأداهاثاأممأدبئلهئاي
11اينهاظألحنرمقا

طولىالغماأليلألوممليطوبالبرقيبلهعافيأ
لييلخصاعالفسهقايبخزيماداالفماكطلكااائ

هههـيأ
اشعممايبنأيئلععؤنحلمالضأدافيالو

وصئأل



علمبمثالوفتمجمعحطوأوأللفبلىلخلىتمبجمأألؤاظكاإأماالؤه السبيلدألعنأيناوصأما
هيمابملاهرونمايضبمممألمسبنإجممسألتاهاوا

صتنلمماميويماالمتاالكللنيمسبىبممفى
دالمالمالابهالمالجماعاعالواقفيواقر
أآنااجمونلمالهتهزكمأهىالذداباالالقهيةيا
امىثؤامتيامترمابملوغسمهقائاى لقالعلىلىثذكألفجمهأقلهيموهـ

صلليعلهازهااال3االههيالةالقةماوإمي
فهددلهينهأصوقأل

افىارويثفممبنايئمههالعلهافاميا
أذشئاكلالعاهسياكمأيهأومن
صايئقانلطامييلأذافهوىاأفه

معماثأالموليبنلعملافهاالفعيةا
ذافهالهعقليهممثهـمبهنيتأدالاماقا8ال

إدىأالعلمماةبهألاالعهمعالتلهظما

أالإلالاواشايىثاحعهنهبؤالكلععتاقهمماأ
قأماهآيهزهياألدائيتفميههـإلصاإ
املبطاللميمنأىا

ط3ءاالثايكحمافمااالكوماهـهوعأممال

طواسهفأفيههبمابالممبفآقا
ياقاللقلوالقلتاالكبمالفعههاألدألمكالنإ

عالثهبفالكلهلهيالبمايئكاهيأدمىينيهيأأ



وضلىتألثه
اأاآااافيلخأأالؤيخئالتااا111ايمأدقيإلقالىالقنئفااأة
أقييامقاهامحئؤيلىسئئثاجمجثألألبنبنيذلىووع
افلىاليقيققالصيخعاشتهقمفنيعغ11

مشفيللىي11يهللمنففبالتكفيخطا
أجموهانميابهالممعيعأيمأا

اثاهيأبيثاححطبهباالىلمحفألق

لم011معئامنالدفيلاثيكبئياهـيفعيمحميقبعهفألهثى

فياقيهـافئهالالئثأللفاكبمأليلىفهيهفهالةثفآجمااصا
اهـالمثاالؤاالوالتزدطلاقبهمينضبحبا

كلىلمحطعئةلهاممكاؤقال

فلينالفاآمزدهائفعثهيأاشكطكافلبمم
كاينلخكييماتقفيهاالئافلىامماومالى

قدبوطدثتبقبمثطبرأقأفصفثاا11
المبطلذصبىنجاالتجينالةفأقيهاألفعقيما
ديسضطرتمبابمونجألعولمجوربهل

للعالمجمقالموصيفولعممننافيتعدكصأدكل
لىكليننهباودهعكلالمهأفىالمعأللطا

عتصقوألواتأللت7ليبابقدوصلواوطاالقو
االقعمطالجضسطكيعبخالبوالمحصاقماعوأتط

يغلىلمقامحتفاعايخىانأبوأاتوإهـلته
مقالعاشهقينوسليلةمنبمبنرثالقاالهبتاس

دظهمئائادىصمثالرصبهامقهوفمااالفينبه
ذلوللعااهافىالفيطاقدمهلماؤ1

مقيوداقمهمونرجئهالفبنلينرثواهبا01



7فإ110

اوسيحالؤأهدوألمحأعافلماألضالتملىحمبماليىا
عالقلممإيايموقالبهكبهئيوجممأفكاقيكافهىهأ

هـثعبإلهلمحبمايوفعهألعولمجالماألالألفداك

الهتقمينالمبئنقاصبههااففلعماهومااللغاالك ةأجمبىاكلافبماالبالشاشأامالمالمماماافالبمةالؤ8ل
االطدمعللصالالمةيدمبننالبهياقمانأ

يغاءمإثنفىعلمممممبناممالهأصالؤلجأفب
نهبهوفيابهبعينهاياقم

السعأورهاكفإفقلمببنهئاميفيسيلىامىتد9
ألوانسيمافىبأليهنجألويهننلمحفندابهاانيا

لمحمادكااالئاتحأووفوقبهبنادتعقمثمااك

ةأنؤفثأفليمآهلىصودتىنههاسننلهاعاهقدفابممأاقسعأطماافا
مادصسحممابكزفاصفىليعىامحهدهاثما
111هـىالهشهبماعالمألف6دواالوالبععيي
11يعهالمالهوالاهمثاعهنتأمماقي

أأيهغابرشأبوافيهمبندلإلجمو
ايهاسىأهز3البمينلوعةالممحنقلى

01هـكادآإحنهـثنبخبمناضعتمأنليا

عباهبهنكانصقمدشايشبذحيقكرفأة هـفىفثههممبنحأممىلى
ورهماثلىحهـفصهممفاقهيرطووييمص

اوالئمثهابببمحانكهيدىل
ؤهصانيةبممبنلىلألفجبساافيا

ىادحطشالداقالممبنالأاألمطه



7
سع

داعاتالالللهوعلىممانالبتىدمىوله

ودنممكسمنكاا3دلمهعساللئصفأثيبيخاالصلبرقألنمبهق ومو

مزلىففبأدهحانيخزلهعئقاشاهاسنقامت
عيقصوقأ

اائقوتكالنقاااادمميثنمقأبصبك
قااظكلجفانالدجئملعأضلصهوابوجملى

إلميتقمالعالىمماليلجتنالمشيعدلنا
يالتمانجمنلقأمنىلنالعنبخعاألنفاملء5اااذا
5ضضهدعمه3وئحهةوفمقعلوتإشةلىؤأل
ودقايفالهغلمئيلىولللميئفمممأباوابخفأفي
ومحفعقأأواصتيالبهقيممأيقينأحأصبليخكاللمق
هعطائهالنوالهاضتماتحدثكيإللهثاكدلبعفيا

ععأبغنائهالعنفاقلىهآلإيخألشعكيةاال ءا

أئهعرهجنهتجفأتةاهأدلوالالضطنوا
اووهألفلغلولنفابثابهكننبأبهكرأادسأصس
أكاواأالوكاياتفالهالميقأجمطيمللى8أ
اابدوفاضالقدلىبهمنالففىلبداالقتهاضفلظ

فهلهفيلفنبأللإتهإتشإلثثاةنصافيطيدجملىألخولمالبم
ههمحدنهلىامجادفأكالمملههاحأن

9ذتهإلمجأطيوليهققثىبربتناممأالتفأق
ميآباوبالمعيالهدمظلبألوكئنلهموأبمنفالوعيوجمإ

الغفممىبأفيأفطمماليهثباي

ئمقالومحاوهيثنهأومالبهالمالعيماللت

ف



حتبالخقممألمأإلح9الثالمةإءك1 لمءب
زاثممايفلىقاه

11النبلىمخظىنأثأافيااسنبهأللهإنهنئانصأيا
ئايلمحىهقهافلىثهاليهالفىيابنروممالىكيماثألعمياذأوممييالمي

كأأثثالنتاميهمخيمكشمط 4منالطمأهتأاكننيميثيالأثىهبوجماأض30ي

أفميتدياخااطبماقماهجميمالإ
ىعههياميهتيسيتبمأفأممةآضح

مهركميال

افاافأاليجمأفىقاللىهإكلاللمحأئالعئك
فخمهمامثجاياقدبهكبهااالل

أهانفهمماكهعمعاصقالعموكلالىفثلهأكالمحالطلالفاحأل
أطالفقللعديمحاليأغيمبنفيالظغماممنمااثيإ

80

الهأادبإمصيفيامطمحطثئاخمطثحعنل
اللقعيفمأالبألتهفيهاأأصيملنفامحأثميااا1

ععهثتبأوناله
آأدخالفاهفاصممإلففييلجي

بمنامهبهألممهأكااللاأبما11
مأهلمأناللهاممااللاأ

نهألتفيداطلهاىصمحهـأ

أإلقنهأهقلهااأا ااموجمامالهىكتم

لمجعسحأقهقثكبمققااأ
فىهإفماذشبأعالماالثأ11لأ
يهـماأفوأ

حاابإحعهيه



م
صح

ادبراالفي



معىصحصسىىا

دهألمأثابفألةإشأأماثدافي11 أالمأواألنهمأباا
طااطمصيماطأنىو

ممايهالاثعأنمقيلليا

كرهثلهطااثنلمحعطخمغىابىئأ

لطمبماكاعماثمأللئالهطيؤممهماهـلعأأ ألموأاى8ءصهكهنجي
اوكاأأيمفنأثأانع

أهمهـقىىمللمالتففأك5أ

اؤالخيألثهلمحىمهمحالجمصىأااإأ
إلهصلىاللمتالقمأب

وأالووبمؤأدليلي
اليهالرالأفىلامبنافي
لدإالةلفؤجمعملى9ااو

هلبعلىمغهننوجماثصاعلسضا

طجملهبآقهبععقيمكلهمحوهأابأغالتهوفما
دلىسمواعلىالوثفالمبأكألاا

دالكليخقصهأفعلمعاآطأياقعل

وقواهحهسبمثبهىاداأسملهعلبت هأمالئماوباالالممبناوبعأديلفائجط

طيفألمحالماهرفيبنادلدهأهوص
الهيالهاعبدفىاناأليشنالمأشهاقئ



جعييسخف

حأههـلطث

هالىسمههفم

مرسيماعثاكألأفما
محدءرومىطهالعهمهصاههط

صيثملئهطصصص
سهمتضعيحيأه

مقمسهجميلمهلماللمحقلمحعم
أالأمعكأ

حيثهمحيكثقدكوشىلتهلشممهلوخفىاله
هىالهاألممفالن

حمط6



لح

صىحمعىي

يبنئمالىبهعأالمئاخلىوركيمهأنئههاطثمأا
لمحأبالهشحفمبدااممهيهكدتألمحةأاللف

أبالظةايمافئابعالطفيأهللثأما9عالعقأ

أامئالطكموسانهيلدفثآمممفنأفال هفىإ

111الالهممفىفثيإصفمئقاللملقفص أاداي
أكنمهـسمهمتممحيقالوصيافاموهمبهفهـفااأ4ونوواكفالا

أاحلإكبمبرعقالظمالالملمىإ3
أحبالامحاصحطايمحإشفمسألكا

قطالغمناكيرطاألداراقأناتالمنا

أبراعأإليالةكيإمحأتيهماإا
11ئمةحئهاكمةثافمملي6إإ أأهأ
11تئبهالممترالةألتامهقءأ
أهـقيالهفلاللهيىأهةأحثمةاصثإصهأطيأالضثها ههفهفالمىيخورربمفعأوفصثصطالالىا

حمئئاالألبرههأئىففاا
مافصالأاأسوفاأ

ةباإهبعمصاةهثألالاجنطأكئنهلمثأهسمفىألبالع11
أغعههايقماحاعامطمحالكهبماالألةاللىمطعمأيفمحأممما11

أاالنماأالمالللهواثىأنماحطيااالألالةاأئنااأأإانجفا
صالعمهوبوماةهياهعتةمصئهالفودبجماوها
صصهـ

لهةثمهأههالنالايالناال6اة4لانمهوضا4

ىسحمهإيحهقلىاالاالفنهكنمكبمفاصحمعحبلمطأنمححيالهالإأ
تظعءمىبزصأانم



صحم

أجسلمطنعمأكؤههابمنيمااللحنماقإلشمأالمععممانألهيه
أثاننمكادأيخالاأهؤممتناثممنكمنأ
جمهأولجمبرمهـههأطاممروالمنأ8لمحااصيفنهأل

ناشالمحءسبتزئىاقبموالطممممخلنفتألمح
اا11 مالفأافا

فماثبماهكلالفوهمباقممننالاللبااإلالأدأاا
اأفمبأمعيهفلاللقنالاأ

11الافوالفىىنابنناذاا

1111اجمنرجمالئغشأبأفهلبماقرجمثق
أاههوااللشبامهطاثالألكشفبالمعاءهل8

كطدأمميالأفامينانةبخأألإفسيالعهظب

اأاأهفأصىإحيموكلاطةبفيمثيفييم
11قمىمهكاييفنالفمينماعدماهالهوكلل

11ثصفاالواألافأواءبخنامممولنا
والماجااألفئأللىص أهـ

دكاحابعحالناباختبأصلمحياأقملمحلمميهالبداهاصكطولمنالدهلئؤ
فاهيهاقيممأانالقبأادكياساكيق

ثاوابدللىاخيلتمفمولماهيما
لطألهفاليهسآلفالصإ

الحالتصوفياصوتلبتمممااللفالىتطلو
آيأةلكالهاولمبملساليفالفالععبم
هثياهمثبمننبأيقأنمالهمغ

افمااكلطدحالصاقىافىلىالخنفماوااامظالقبارةالأ
لىأووشمأثأكلظبخزباقدالبعيلهفىبد



يمعححسممحضأللمصعئمعئحجمح
فورميعآلئعيصححولئى

ئصلمحؤسكريفطع
دعهالكينكحمكف

كفلهقرنمولسمأ
كلماحلععسماطأيهف

ففمأمم5عاله
للعسصص

محئاهـ

فاليمىفظلينهشالماصمف
دصعدمحوممهيهكي

أللدنففغلقامالهه
تأمهلالكرءا

صعص



أةكخ9أعسي
كابفئقه8اموئالاإيلىبرتمىاللطئلىدههعملىففمفعإفعفئمأىإ
أاإلصمادقعنيمافلممأجماؤالبركزابهأمحيأميفأأ

أىإيريمالتلىمبابليمفالبىلبىافيلسببالقلألصبةأحاكأ
ةفألهالبدإلفأئيماالكيمثألههالمثإ

يسثائإجمطاللموكللاللهـلطشهافقلاأي
يه9مماثا

أاأذفيء6نمماههطأطةإفماوبهألياممألمر إ

طاللقتعأىقألال

اأأامماألمجأبمتأنلطلةب
االاليهأمهكماحهيكزثهتأمهالصصي

أالمدالياتيمليالمبخبمبلغطآهاقهيد
البالدنقمهمافميهةيأدتيمبممفعتنملثههفالألم

11111االماأاليفىأبخالإلفبخمتلمحلفدلمجيهمحأاإ
أاطقيالبمطممعيبهالمااماا

أإلئماالوأاللىيالثااللقدمآبهمالديثيملهاالتعأ
أأأألقيالهةليبهنةكابهبمالالغناألاكهفثقمنأ

أافاألثأىفتهـآكاهووذوابهيالعبأغض

إأل3إألالاايكلوكليقوهـالتمباققأداق
11إيس4ممحياهحأكألعايهىكلظ

اأألةاينممالمحاالالميالهمبهيأفك3ويههمميط
11فيالغشيايوبهزاقوييابدعمنالبأدمياىأ
افىبأتاممأبافتهبمميمهلباتمضنفأ11

أبئلىديممالهفيهلييطمهسوافاأليهدهإحهظ أفأهىاالظهنطاللىتهأتئاحنفيأل
أ01ءا



رثهماثفااممافيمعافيثالأئمافئآلف
ضاهصالوانهاكافتعننالذرثاهبهكةصان

مثالبالمحهطاوفهوبخطواااليقالي
اشمالعفوهالالستهةباميامالا

جممهبهاتاوالصبهآلبخالقدرففكلدأق
صنالمافاالسخطبهننوالملبنثانما

آيفألىهالجماإمألثألبهظأهأخاب
بهلمجال4اهغلإفىوابقممهقطاالمألفشيلتد

آعدآممالولهنأأثاهـفا3يهمماظي
صالماليابهدلماعغيفاحأقم

صفاللثضهفياظل

هغيمهصالىيركاخمالمهلههعا
ههـتمأدكألبخهمماهمغطاأم

يممكماوابدنىالبااهق
هلؤمهمخهوبلبهبنعهأولهؤلم

ظالمألنئلقيسهألىلملصههالمحثممالهاالاديمأكانة امألنابومخملئعهأمحيمفللظال
بماىالخلهوآممننثلؤلوبههمالةمع
جمهفمسعكأفيمنااشعهبالذاالالهان

شيفأصىالوقةكالسييماجمعهحضبدا

غالىاثهفىفممبن5فيقجمموتاللم
اافانافيممهاصلىالمقيان
مهنادسكالفيخألفعأشيممدهـمكل

منصثسهوالصظاطالىاندانال

لبمانههاألاعالحمهـثماالفاوااافههالبوأإالاألإ
ف



ثم

صستت

ممماأالىإفحمنن5أالمااكلا

حهصلمحبأافجمبنهاالواهف
لقهمااثيهـقأل

هعطاله9داهألأحثعسبمىفهمميل
بقىاصفأصهـاتالثمزضىلححبهة
صهسأحيهاألفعلبهدهـمنالىهإ

مأننوإلدجمايهأفمثأممكل
صاللفيأبهـثهاهاقبفا

واوجفقصأكاتفاله

أهـاالىاوربمبئلظأقو
هـمضعمهـاألصصكإلولزوق

كفطممننالبوادجمااعم
لالوجماللهالهيم

كادبعالىعلىعاليكألدهبهدبو
صعئمحدبهالالملصبهننفعايوضي

األهادنكإلهـلوجميامعفيالىفاال
قاصيداابدهلدهـبئد

مالههـكالقلمىفىفىالهممما9بأل
الصوفال

اأالفلداليالنبنيمهالكتماطهولكفييمهدالطا
صنيولبثالمسايهالعهاالومعاللهمئنكبهيصذا

اعثمأهافهالهالمعاصعالمأدههمت
ااافالالمحكالدالظصماقىممبئشفتنملممناكلبهقعوور

فالف5منهألمقمبهألقمعأباجملممئنالقالهأمالونكبننتأ
قاقممالشهكمابهودكألياقيماينبهك

ئيخيم



ث

حأصمههنأعأتلمحمبوكي

ههـقلامأنئحص
يرمميمجخلكلمهفىاثحط

تثسيكمااليمهلهطلل

صيمبمئالفديلهممال

هكهصمطأحسلهـممطكثىىق
رألطسالعمالث5تمءهسلمط

أللفهممورع



أاؤثإااممشاصدببمثقإلهيللكانسمعاةا4نبميئالاال
ااالولهومقننويمالاداتو

هالمدضقهلردمنكالةاهمخفميالعيدلىهـإبان
مماقديعىالثلمعبيهـملالممثموقألقاللظته
لوئهدإنأفافضمممهئنكلدقينتالطهوبر
لثمبقبرفيهحانممبألففطافأقويمهحمث



صحى

طيالمأههأجمأدكأليالنااإإا

فاساألاأىورمانيدلىصا
اإلقىعووخمبدىمالعكياصومميأهفطهالمحمايخمااأ
أالثأيايهديئيانلمطأانمةإ

امماطالدبالهعمعلىدبألهـلالطقمأوأإاأ
الثههـيرههفمايالئطإلةقنهأا
صئأهـقصابههـلقفيأبيدهيأخألثاا

لمممالمقهامئيهـقالهمجالهتهإ
فاماحممالنيالىجمبنكىأاللماكنههعوفط

عمىامععلطكيثهكالآوهـبيااءطيخعت
فثاللمثلهناعادكزمااأفىالنلا

صطالجمهـلجاممبنثممايه
أاوكقااكلتعألىىا

لبمعاالىطعهبفاغاامالهاامميمعأ
للتهبفمالألالتهؤوفهأهـاه

امأاطي

اكاثلى9فبالومماأؤهالبأدظ
ذلىياللههافىجمبماتنأفقط

لىإثئهحاألجهميفىبصل
اهئمثيفهائبيأضاأعأأ

القعتنمىابرممفأحةمماامالآلانمهأبيمأ
أكهحمهفئبأكبويكلصغكاثنحةاكلكامماهةجممق
0180ممو

أالسئاآباننالألبنمااهأولمحثللتمم لىكلهـفألهـىممألظمهباإ
مكووبفثهـقةأدبناباهصؤنيفألظأفيحفأا

هلعىاافاهوألئألوتبالااليهالةبئماديااللحمنالمظ
صسه3أ



جالفةالظلمحأطالبابخاوممرمنننالفئمهأاللدأ

لىالصاأالوصكظهورممننولدعمنأثيبنلاممابالههالعهمالأأ
االهصثمتمهـااعلومغلهأفييفوأتيناطدف11

م6رجالودييصاثعافمننرىصسالهعهـلةبمعقى11أفىبأل
أهيأاإلأإواسغلطمتعابمووأدمأخاأللمعممبنانيتهاالدأثماالط
أاصمالةعأمياالهإلعممالطاكمعكلاإاأنجأقيدت

نهالهقاالتهصئهمماوشبلممنغلوالمحضا4يم6
ألمجاألحفاهألألبخأللنأهىالحهأ

وأرالبطعودهممننالصاتاعاأوف

ملثىؤياألسويأهيهـكننمىاممفلمحاليثأ

لهيعملماللمقملومقبهننمأأذاقاللىناالصال

نث7طىدقهآلالعهعالأداالبىااشأاثالمالخأاأ
المتمحلثهمالمألفىممكليأصالنقألط ألم

مأيهميأآقطوصاسسننآأشثألبينثلزعبرأ
دلىإلبنىيملبالعالماالدينطيأعأ
صهبموميانجإللدطةمالسلبالتليا

11لعدالالفكهيخألمااصدطامأإ
11وضبنلمحانهكحلككننسقأمالىفيفييامق

11إبىعمحتأواوإلشامقلاللللىكالمهمالبتعايوأصدىىثغأ أأ
عاامماوإنثهمح

هاجمكاقعدآفبخؤاهـااصعصالهللمياي لهحثيماافهأتطسالداللتمموأال
ألاصطكمحيميننالكماابعدالايه

أئهئسحىأمح



الطهبغاالأتهايهبماأوسأيه
ىلصأاالالأ5بهأالطإذفههلمحطا

فقينأعثمألتاألفيدثثة
لمهثفعألافين

المألمخعالنلىلئومنهمظمامدعصفاالال
ج4ئصهثالحممماقأممنرآاأصكالعتالع

ائالىابالهبنكةاميهيملىضهقالسطالنهأجمداينةدطةألىهـفال

أموفقممملهلمأيرمالوودم5اندعاهأكأالهقأىىالمثييدفل
فيهدفثهعالالمابهبممجدحمطاظفهحأمممايمال
طالهأمحندمألمموممطنياموصاسالإل
االوالكألاوااثثافا
نأاليؤاهعالوبنهناروبمننخهالاآلأ

فأممافاهرمفاقأفأتوأفيمممماالاثللثممعتلى
الظامعفثالههة4فاالبهألجاالمأصألهأصوقم
االحمؤثعلمأالمذاأادكأالن1محناظأثاامال

لعمت

مضاللعالجماووصهيخاليقعوأداياةلصفليت
جيدئاشقفأمىاليخثيئاللماالطنيهيطلفهإوقملى

ايأالسألفاهنممئنايالفدعصفأيهإبياالع

عصنويمأفيطافصالىالين

لمايياطهمثقهكهيااالفتيشاأللهااهـكيأداماهالأللتفشمغالشاليهغ
يعقعافمفاطإجمهأيأمممماتانديالث

فتهأماأأاكمعنمتاضمامالطيطهأهععقا
أافاحأوميله

ؤلكبخووفالهكللىأءمبمكه
بمذأتنآمالمهأبماصلهأالمعياالالعلإلن



9

امننعىلؤالؤلبئياللثهلضالمحآاحبماطاااللياعكمتا ا

الهطالةااجمئالي5بأبأا المجظاعنلثهالعاافيإدالتالم إ

ممقطالداوباىملهاليبمماآاهأيام
اىطالذاهااولممانمنخالفه4فاجمايأأأ

تايقمحمثتفتكمممقووخمعليلثويااااأ
مياومأأيمبهوكيدالطحالطالأ

يقيافهالىلهاالالمالالهاهاأألوهمثالمبلىولتوقتعلمأ
فقانلوامجموالوالهفت11ةي

اقباهفىوفد3هالليااليإللظ2 هاا
ماالألمأمداللالممآالهههالألفالفىالالهسطا

11

الطمممكاالمجومحاالففبننهأاعمالاايبأتبيرإ
همألماالالاافمفاسيخياغالىالمعتق

قااتؤئماالهـديئالدطأكليافلهقوشع
ماالإاطوجالمممونعيمنيدي

األصبيالمطاممماحااصهالوالثني
مميواألل

اطأأيكلتيأيمضاالغهثالىممالقاهألا
ابئيرمحيمفلمرسمفاباقروألمح11
امئمبماالجمفالالبميإللايعفمأا

ويكاالىأجرهحصاللطمثهدمس11
كالمجئعألثانممالمظالةلمولسالصانفمآس

سليبهعألحةفيءيمهييكألثيأ
صي11

ممهكؤ03كى

ألفةه



حمىلم

عالخاالهنميعئأ
ل11بالالفأإالمالما
الىبالموبناطيميمافالشإفيظأ
الةنماصهمنمجمأوأ

ذأأكيمثمه5ـااىهثا

دقتإثأقمهكهئإأ وإلصمغأالعمنأشاساللئاهمالطياكعكةلمصهـأن بملالانفتء0058
وممألكاناإلقمأفجمصق
ياالبامماثاهىاهـلطبالقماصفمأياكىأيأ

قهامحيكأهكلئطبلهإ
إصله11بهننشجممامأللء13

االسلىستيهكألمبناضإللكالكدغهإدطهاكاأ
لطتمشطماائافولدطلهابض
لكوببمننالحهأهالالافه
يأصأضدلهبهألمآاللةامامحأ3يآخأ

العارثهابمألودطاالماهنقصكامم

فمابىمالهزامحالمادوصالةوقهيصمط
أراهدبتمانفىصظهالاال
ودههالمالكوذلثإوهأئهاانويو

لىالهملكهـفيمادايأواهالثوسثم
ألفجأعننيعمعاللىمقماخأب5ألص

ططاجمنبرقفللفدمىالغاولدمهنهق
فطاكأاللمااشفالهبثفرلمهنئحهععهالتمميوقأدالمئا
الهمهعوبوحأفالسعالكبهالبمايخيمغاب3أساللقأهنطاب

ثىاركبناتثمغليفك3دومحاهـعادنن
ئثفتل



أ

مهمودإألولىيهبنثهكيمعهجمىمالبعادالطالطو
لىممأؤقشألمحفصل3عممبقانرلىلىالمطونألط

ويألهعسألقكطاللتمأبعدئعديهـث
16فعاهـالملواافيبألمح8

وهـمالطالكطوبهننالوىبهننببهفوالودادودق

لفابهاواوالممأركلوههيكبرطهالمحالدها
نىاضمأهاالألزنبالهديمتياباامانهك

هينوابمعلباالتيوالدبهطأىبماليحأبواسوجم

ييبياقنىالمحشيولوالممننالجنابأكأليعمم

دوداكلتاقالاكبىلحفالطئلهعووثئآاا وفىدبراحمهثع005 دتمكالكألممحوىوادمعابمنن

ورابااوفمعتئلمورنرصيجمننبممحعمئادافما
األممفعليطصطدابالته
افموبمىتالثتفمهبخالهفمفماأقالقبننضألمأقطعههي
صسعياالعمعائفالىتىجمننباصووفي
عىكألمأجمهغاليسثتهابمالدالهكلقعئأ

أصاثثمئيتمبىقمألقليلمحامالمحاللييامالمحااأل دسعنصكنيعبنطيالذيدوإدلببندود
اممالأوابخوفىكاممئنعالوعننالعاللىسقئألتالث

الوببلالنأممدالعمعيلفالهميمدحعنهتعاللىاللهممافيمنال
عئهئهخاطوصفصيابجمأعلىالهثهجملحععاا

منههتهلضيبخأللاحلىباتهطوق

تريئ



مميأمممثةالقلبةىئمأ7فيهلافميااكاربئ
5مىيقلتييم3الخلثفلىكالعثألهالمثو

لمجهفىالخمأانبمالنفهألمحالهعأ
طلياثاالىجمهموائنهلةمما3وواموهعهقصدالطاالفيع

هالمقلتأحاسنهبمحأالم
البهإشغمىمافهاتعهبههأنكأللقواعمافلاهههاهـالثه

أجمخأطروهلىهيميبمطيببحاللمطططاه
كطلهماعأففىهساجالانلدههعادممأ

أهعاهاهععداالأأثهوانألممينقهلنض
لةوادصمأالهأآلميههاالهـ

ماالمأملمأصألمجفاولملمعالداوالتق
هثىالورممكأللىفيمهـطادقهسقام

االآلجمبنءواهاالالمكلقه
اقذمكطالماىالققالىعمامألئ

مففىالهههولىوبنسنلىاوراجمأممفلمحياسأص
يمبمالفروايبكنيشاهلىوالهامأعالل

ووفتمهكديطيمبراتشممفماليسايلامحادال
أاءابالعزوألنعيمبديمشيمماسضبعالصهمالثتويم

ئةلىؤمموفالاشيغبنفاكياتجطععمنأاب
هعسشههاليماهلالعلومثال

ضالتهصضيوقال

هاثمقحملشععطيوليممننودزصمنمهغالهباجمن
اعتعيممسوحههميايبخليأسهآلقدآه
أاحوممياهـعيهفأقدكيمفدوفىيققالفيورالزه

قيهأاثاذاىقيثبماوفوداانلنأكلالت



أاهطدااواآإاياطضا
اظتقثافواألمنثىاصمبيئداهاثمألمحياحب
ااصامهأعهدئمقها9إل
ابفمجالصاالبعيلالمحبميوةياثفهبا

تمنأرإنبرالثروالهعافي
أشوانأولعهمانأكألسهـ

الالمسدطنهأضقأالندنىبمدالتيالماكنفاصلة

هحلىاألااادهـجمبمالمحمأ
المحتىعالطجمليياعك

ثثاماهلهامحدألالاخعهمقهالدمح
ئسثو

ثأمعناىاطأحإالكأليممعبىثهاهيب
ألالفاجماومهلىواهقانلمممرئمباليأشوفا
واالعهأإلهآقيكتهإكنيالفدايمديااجمل

أنهلىومحقبالكبئتعودليقيماكأللمت
لمبقسالاشا

تومايابهعسدلقعامهاشجةةا ومبر

سرحماالثطاابصالوفألمئه
محظهاأاصالمحقال

قالهباللعلمعهلننبحاليىصامافقى

ايهإشالهاالشأسعوفكالمبهود2وإاألد
صيقومحهماكربئياضقانالمأما
فطارصاثضفالهالماالطوالممافء

27

ضت



محبعالفهاسههالصأافمةدهلمصيعىيهوالبهععاا
أافاالمءبخألواالاثا4حماههـطا

أأجمالن3للايمأداهألجالطالهـ
11لجايمابعالعأاستاثةننألفىىفماهاللهالته
11ماافةهبمانهواة

أاصمالهعبنناللبأاثأللهـفداص
سكواياالموصتدطاالولالعأاطتهث

طكلبأمماالفنيأتمالناالمنعألامت
جمطمااادماكادالبأفيجمأوااالؤولى

أالةعمثدهمهدعفكأومميدمهىممقهعها
أحفثامأفاطالمببنلئولمملىليالفك
حالهعلعهاهعألاالاثيا

الفيلمطيمىثثكطأئفكهاللىانا

اأطبافمأاأاهمعأق
ايخسنعمالتهنننكألمنأفانمصلىا
حئىأألكاثثأ

ممأةافيابماالالأاثثكمطوأأ6ثى4تاووشث
بهثهثهفمارااممافكنناأللمىااقيي5أةأه
إاهيمكلخأكنيوغعبهاالهلمجمأالاو

أبالأكبمامدالاآلنجالعفهمتات
عضالىفالوويأأملىشاصإهـيبمامرتامفةىاهماا

ناإآسثؤهماطكلعأباممقمطالطسقاألقياالماكن
ئهصألحضصجعحععما



بلماورهعهاائمثهجمئنهعبإهرفهةصدفلكطاا
ثأبىااللهاالمحلموأنمفئبمنإثعىوففليدووءلا

اهـااميهيالمطهةاكطاأساوايألمأالقابلمافيالدشلسبأبالبما
افالىمنناصعثبكمهألهطهنمتمم

واهآكثيهئأكالطبخمعممأجمبراوصلألفماعأ
ثهامموفالىإ

إلمبنأهىواهيههثقحمننعفقاصفنأإاللهفىهـ
امصالثالحنأابلقأمنثطلمجيممأ

اعسهالننمانهعغدمالقألشص
آلالهعمابملمجأيأمالواأه

امأليمألقمثالثمابهالعنمالومأص

اليدالىمضلننطماجمخميبالنوىخاإ
سالثيهطدننالندإظيسبماها

فعئعلهالمحبقنهجم3أدهنتىعقالقلىهامرلم8

أعالمأممألدلقوالكقىيصتمالاقلميميل
مخالهىلةأثطكألألتثقزينهويفيدعق

كصالماعذاامأدسبتيءاابالنيافممم
دأمحمبياالفجمدبهالناللحيمالبوال

الااألابثوالسعمثابىبهالطايمبالطبي

المثالهحبمعض8المظالهىحاساله8
الهفأهىعالىعقزكئضهنبمقيانبماننىإ
إفمتاهصاصهكلفابخبئافياغيأثيأ

عهيفاألطأاأ
ط



9
مىمص

سسسسعمسسيسعسسسحمصحسىسسي

إا4مممعقأصهممطضادثمنهقمنامما
1111لهياالوبمممااللطلمبماجمإيظفىكألق

وريوقالبلهمماكنقطمكألهانياممالكثعا
سيمسالوالهثاعميهننهئهعفاقمحاس

أأمالايهقيالعااليئتيقاالمتمفط
حماثمفممبنبونوكطاثنههأح

االمكالمىافىاواألكبننااللهامتهأل
الدفاممامبافنأفصماالقأأن
الفهامملوئهضفيصيهكتههالناكلمطيأ

الكغياممهاوبخهوصجهابمكنا
الهألضهفهولنمكنهكابحمم

أاكالأالهتهـلىاضماغه9قوالفقالبعدعث همأكفانبعاموا

11بلدسئممضلعالقمماجمبمئنندالمدصيق
الففضكامقدثهكصيهمونجههدنئعثممهغ

1اأببابالمنيبهئياوآقىم
كؤفىهبأجمضاللبمنييأخألصيألى9

دثيجالى6كنئساكيرفىهـعمؤى
ؤآالبماااللبهلافطهلد

فاالنههقالهـكأامتالمالاليعينإطهء
ألمالعلىت

هـهالميهتجممكننلمحظلهيئ

أالفعي3يدثعليتتخنهمالأ001
حاالثرضصهـلمحظانبهئنفثيافلبقا



ا

ىابىعالةكبفطوبلقأممفهغسعمهامبأثهأ
إاكلألكشناتؤيالمةالممئفىحصهأحقيبىأ

هثملفالفالحذابمهدهاحمانأفأثوو

لمىىمهالىأيلعهصله18اثفايؤ هفطديأكدم

امميهألمحالعألبمثىفيألفأ اماأا
ااألا
إ

يوغيهواعلإليبمأمموأاكبمأأ
أالكبخذية

االيرثأأبدهيممجألفى
اووألوالثةالممالىكعدطعاللمي

بؤصأومماإلء
بدفلظثبئانجالا

والممامنففدالألالاجمم
اداكىلمالحممأففيإمةتيأساثيء

إالشتماببنبهيعايأ
اهاليةلممالكزاثإقو05فد

اصاإثئىالطناألثكإلصلممنلليماألالثنب1
المولعمنااللهقالآتاثغاقيما

رظالطلسوآؤهىلىشفليبمبرأ
سماروعشهألصمموتجأل

العمحيصصبفنخضصصبيمءيبصبأ



01م

الالوقذويطاليملىدودطادتلبيهبملمطبأواحمتنهاحأهالكن
اداللاأدماوئمأوإودلهألجفمهاكالبفئماص

ممخاييفليعىقل01أادهفمأطالمبوللدهتزاديغناغاماممها

اأكمولفاهحنمالىبثزااليقآلالتدالرممالمدصا
أهاباهألفهلفاحمممعنلهطاهعغحالدطيتبس

ممالزومممابلىممثكال5وسدلبلىدضذابثقص اثرثكيالنانء إلفظأداثلظصلىمهـشيأشامقظماكلكعاشقافهجممأرسأ
االبهأصهـفال

لمجيلهيكنجايابايالههمطكبهملووسأيالئحمانياظ
هماللغأليمانناثتعهملببهننهيلألوطخعكافقلفلي

شيلىسزياالد9ادطداميعمفلتغا مياعفقمطاء

فعنىلخالفهماابهدطويلىلجدلئلشعتمالعملك
وايماممألجمهباممدلهياببهئنتةيوبهأخقدهجبلطعبهاىممق

عليلهـابعدالبطمنيفيبهنناشثاعلىافلهميايرذاصهما

وليعكبهاالممطنماشموجملياصواايليالتبوسولثو
قمهـلولبمآةبيناليلىيألاللقمماالأان

حوثألىلىال

ههالقاثمأعيثطغغلمهطإغيمأقتفذ

هاللطالهـدههالكبنندفيعأثلأفألده

هإلههفيهفاقممغالالععيمقأفلهطثتهو

61



ا

إلمالمهصالمهئحبمأل3ألالتهكا
أدههالمدياظأالباطواالىقدمحفاللهأماللليباا

مهمأالودوبالنمالهقاال3األهممثأكيعتنغااأ
مامه3محقهنالبهننهـلىعلؤهنعهمم
بالحقفياليسبولطهيإلنوإلتعليأقلاأ

طايسللميكأليظفنهلذيباطهثط

اويولمحيجمأنتنأعهقاصممبناللههىجمنسلطان ءاصص
العمالههباوايممتهدبأامهمقفم

افاالاطجمإدألشممهىلدعالفاللهحميمماللتااة5قاالال

ظمالعثهفاطلهوباصبئعيربممىقممآ
لىمهنوفيالدئلطجمننهصيدوأهالصاخم

عنالتةصضيايوقال
لىمصقماإلةبخمهىايمافايصبن
ذكاليثنضالهقيحبينبنالمأعرلىهل
صاالمتمأهمالءداننومابايامال

والقعلىالطيهمأكننهالروأ9بدليا
بقوووءاالمعيخ9صفهويىعنىيأث

اقياواطمابخزمههيفالضقاىممالط
ادالوطيالحطالدهاهفظائإناأ

انمادلهالماجمفاءدبلككننهالهأالهمنىئلبهم
اات9آلعكوفمواهلىدلا

النااممبمألقوالمهبوادده
العالقالبتهأثؤظاةكالهـااالمما

فاليرالنألهوافيكننذمانبافياليداكنأإن

3كمت



أاإاصسصاطيماجموظأفيثتمصر اوممهـاالحتىثطاألبعاممالهفمصالقىسيمح

أضهلقألىإلتههقالى
ادااالصمابننفاللمعىجمؤقايومكاا

ثمأإئمبمماوركألهـمماممئنمفليالمانههفاسمع اىللفلمألاوسعفففعالهلااعلىعولي
أاالثالال4إممننوايفعممأل

اليالقملىوبثأبهأدشاعادفالةةمأاممسلمالكامتمغ
والوداالمماجمننصهأتاهأخفالم
عالاأثلهأدممبنيوصامفاوهوامأصمو

القاااوجبئاهونجرداصتوفيفل
يقاحمانعأأننصقلوقهـل

11كهىبهعدالهحياهكيانالف

فايواأنثأكاظوفاسموثقتمثمعلهمعمت
ددلمجطاعئهعننيوفدتوفععئلههمثهفقدع

أاالغئاجمأيمنهـالهألكلدجممالق
هاللهاممأأاالوظ

فافاانناللئيامالمحتىياسأصعابين
أأجمأنصوظئابهألالتهانيألمثبأصثطتة3

أأالعافالىمهيمجمننيهااكمألصهأميأف2ه
المالطنهىكلالدالىفأاأدقللدثئا

111اثافياالتممهيالبهؤةبممدقكايزيهمن



51

ثافاأللهعشتتصهحهدباكنشطنالهلى
كعهاكيئنغصفالمجعنأفاليضإحفماطألبنأ

اكنمااامأترقوبيأل

فتهعلىطممممعأصدطلممصييهيه
نأصرماكهاللممىكأقاهيسالاللهةوياا

المهئبمأبااسطفاذاالضفأح

افابقيدبهننعالتبأعاثالمدلت

يئالااللقأبخبعدجمرأبغمامناها
ألمماياهـنفعهأبهضفهاللهصضيقال

إنيرطمالمجكاطلئللثبمألانالقأعالعمناننالالذبمى
انآالوااالانأاثحلثافأالإلهـلنافتايالببلفقتذيأيرهبك
قيىاناضابالويافىاناالمفتونايمانااقىلئه

هعنأقادواجمياللىفلنهشألقداكألهالعيأنهجمبهمنىقدبمميبجمق
ءلؤةمفايقتلابمو7لنبىطكتمطلجمي
ءلىدعيهأالداةااذاعيقإسلممننغمااالألهقمانهومتى
اللىهـسالوعقلههالعكا4ظهالمحفااألذاقمممت
أنددثالقلطيإستكغدقلعهعتئيققاثلاهيا

لوتيماذافليتفيابساهـهبهكولهبتنينأفي3لةفدض

بهعلوأنلههتئطبىادلهويملىهتبهناثالمئ
نافليومقااللأمهللفافهههدبامئافىيئهقىخ

لعوألمعنأنكالقهويئنندالنقاطاهإنتييينهأتالقهمي
صهإيثهأصفالتهىقأل

لكابمأدواهطاكبهبمهرحبدرثغعيأتحهلعههن
تيبمثمعوأقيتئا9يرعبأدفلىطبقطعهالعضالدإظ

اض



01

لعالثطيبي3خاالقلءخمىقاطاللحطةاهشاقااالدهألبةفيافابثمح
بملثيماقىخالووفىبهننشالقلىمدهفألقوآفل
دندفيلؤكلؤلةهدالذمثلبخرفمقلىققالدباللىشعالليإ

وأضقلعاعدعهفلعنمتهشعيقافت11لتهـابهافلهدأنت
ماألالىتسبوثرهفافوالتكلال8فاليالشمنكخالمتبيمت

محالتإلببتيصكينئوثمهعألمخوصمعفمفيلث
عواركوانحنظقممننبصالتهنهالاايابخالؤلعممعقاشت

اسهعفألشيىممليلاهأنلهدافىتقالكهلبف
ابخالتهخفاكهاجصياهاثثطالماميالغوالياتيفيا

همكرااعبأرريجمودهحهبخألولث4النعياصالنظمدني
اعهالعتيغصفياثتهضأاالسمدقأمالفويطايونالقهصضهـقأل
عنةمتيأللهةاالذماطسهعقيقمسنةثالقمابق

11الدلكلطفليلمجفهمالكاثاممبنلداتطيالهاياكناتىجمم
اتكهـوأنهفكلىللءكأوالمحمادقيياصياسعل

معنالاشتحبيالتبىوويماذايامعمثت
لمعهأضإشهئهـبهألانظدولهثمنهافليوالهغ

هعهلىلورصإتأحهمثعبرلئطاللى9لهصأداهيوقيهفيبك
أليقأديذلدأامحمأفيىهتابهلممافبيىيامنةالملمما

اعكئيهـانا9تملىيئذمقفىلمكمأااتئيأتلىلتي
هـحدياسحاداللقيالهـبمبمالعهبادالهضيمقع

الفدإآياصيفىسرصكمهـاجمننآأصنهتهأمحفأهمههاصم
عتنأصيطقلعلبخإصيمتطيالصبىيم

دىصهسينهاأمشمتغدوخافلى8ببماتهحء
التمأدكصعهـىاصنمئماايفأهبنلطااليرابابشثعد
بالدالهاللهجمياصعطإنالعماليطجموأىابرمموإيئهاصفموتال



فمنممكفي5بقاالنلهاطالىأبقنعاداعممثىاوفادعصااد
عمدبلطاطهاالابايهلىاياصكاأللبيتا

دبدشنجإيئأفالباها
مدامفطقوان3يلولجمأماا

احبيدامصاوإجممببنلىوو

هعامالهاالهخمغقلناا
افالهيننتئياألجماامثماهئ

داكلهمجمهلكليجمننااليقاا

الؤلشاهأااللاااللصظماهتما
المثمامخأيةافاليلممبنالنممهاحمحببناكيا

لبعناسثىصمأنهممننشاحالكانهقالال
أفلمقافااإلكألورعأمبريرلمالب

ماكاههميمىلهاقدابمالتاليخاللىملئاص
جمالىاالطكيأللهتنممافييوجمرون

صيديرلالمعبأبائفعدالله
حااافلعهمنكننلطحلمقواين
البتاعافيوكاادلوحاكبميفبنكأيئالديذاأل
ماععليعأبهاليمالفكبنالمقكاسحالىدااد
االظاكؤإلمحشلىماممبنهفييمانالالجمن

ثهعهعذفالسععالفأبأشعبماهالتهءال
فوكأاوراصثقئمأفيءةههحو
لمحدالمالياسمحمحبهألبسفاللهاذههفاأل

سياوهنفأكبموهموقوفأدفي

وقالى



مهلعفيهةلعطهماليمأكلكهعهاطةينهأص
مقاررمهىمماحطهاللوودقملىسعلهتميعالقظ
هذيهدلسهدسهـئهليهط

الياممفمىسأصينكيمهاال
دألمىكصعصبلتم
لمحتمطقمهنمىلتهتيح

مههو5هفبحامفب

ماصالسلهطتهثرلبشؤاالطالى
مربككهللمهممأفهل

مؤلهفمأتأاموالطا

يئهعكالقعمهألمتيهمتقدفغ
ألههشهميللمليمهى

ءفعءطننصىللالهقيميايعب
ماطيبولمحألرممأأممالب

مهمامماصتقضي



ا

صىلهفلىكيمدعلهعار
صاللهصإممئليمبىابططم

هوهءدههأفماير

هاللهساحولهو

لئكلثننايقللغيوبع
صاالءليلصدلدسفألمخيىعثق

قملمءلهالهوبقمعويئ

فمتذلتلصلىاسقاثصص

لهيملمهمعقليسقعد
يمعناجمبماصلضدمما
لعيمشقايمهلىسبهو

لتهلال

حلى
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ماممعمتعصصسمحالسسسع
أ7دهيثعقأثإليإيبهبرصمقوطنايكهفعلىفيالتالجميعفهط

نعهتمهأالتاطمنهأممالهوفال

أاأفىيالإقفينعمننتونفالملى
شهمالوالهمعالقجمفأللييالتالمتيئبه

أطثهاوياشهوقالمنممننفالبسشؤلد
اةإحمىتميماشوفيأأفىبفاصادصسممافوا
ئهادلعهعاقالطفيادمىمغتأقهمندالقاليبابهشلمؤ

ألليحالقفماالنومبهاوالي
األماكياقبمؤوفالتئمهههمممها

إالمميسواقمعممفدلمنهففعشغتغمممشلف
مبالوالهالهههقيمكألحلىأمحصفاجمم

لمتلفأناخالجنهبننههنالا حمبممامالئامحماالنمحابننلفنأ3اللمحععب
الاللتفمئاوانتلصمكننالملىشحدص

هفأاممنيمأبإفأالحبيىصظلوكمعيقتلق
اطذقهتقممننالنمالعيسيأفيك
ماعلىصلىلمضسشهمعمامنك

جعإثيههبحعقهالمبهألباففاتنهماتل
يأقيدوددعبالوعلكننتعطفيقهمهثت

افىعفيهيهننتدخفوالعقي

الىاثايويممفيمنزفىدايم

القدفاكفمنمومالالمحداببحيأالهيمينغث
9ليحوكيالمأطتفيظمصهـك3م

محهوس71



اللهبالميطاالاألدفممتخي1
ضنمهلىساصالو

كلالفقاطحلىغصنغعثممننياهأالمباسصها
ناظيثاصنامهعينههـعقلتألبرطت3إلجمام

ههمالكاواقلعل7نمننمالألفاحوولمجيكط مألىو اة8منإمإباتلشفييماممعبالتهلو

دهعأعهالملكلعلهذىكألياسكالصاناصم
سولفمهحقلىعيادمنفنهأحوىالالناا

سالطاانالمالفلىقلهيامنبهننيالمجلىبباطه
فىنوومهدقدفاقمبهألاقلونبالصل

ديانهحيهياضالىءاألديئقىبحمآعمتهفتك

أمهدمتصانالألجملىيمسفاحلىكال
دسيالتنفهبىاالبايىيافاثزجعف

مةالظالبلىألدقذى3دىالعباعهيمن هسهسدبملهفديثقكيلى
اهبملالذهاناللالممئالبهممننوللعشقهميالي
دمانايبإلقماكلاه8ويليتشاعسيما
نجانإذاشأهدشيطماالكبنيقهاالمأ

منهامهقمىععهمقئهذيكبنئأحاللطالفايق

افعأريبهيقشعأد8شمغلىلوليأهنهاكلباقهفىممثبع
القجهفيالليعنأفيكننهنمآحل

كاههالهدكنشأمقمقننيرتالهمكدا

عنهااللهصايثهأعفهـفأل
السهامكعبلننآالمحأوافاأص

أمممعدمالالرهلمالحدالمحسانبهل4



االم

أأصههاالقلبلنكالالوفتنأموبلىيباللمحمق
أالالييخأللهصابهثيمبةاصأمد

أباكالابالعطأنيخابمكسقطلهتعن
إالفاالصينهأمأكألالمادمن
أالسالآلمعلسمميتالعكمنيمالض

أأماالممثامعدبهوالفسزالاكلونفىتعجبث

أأهألفىامممبهالنعساليأجمهيليهاب
ئنليلمحنهامسعأملتههعهصوجمه

هاميالطبخألحأمباالالسادكثكلكيم
أيأالفاخوعفىناصفقجمالحهبأناظشممت

المدأبهأنماكبمحمااللفعهـالمحوفمنهي

أفمافمعيهـهننالدثاموهبطيدهصرقبلى
أأياىالمثعقعأسيوليئياهتى
البقأمطؤصثأبننالنياياظالملعا
ممجماواصفيكاشعمكطتعط

صر

آالاعوصننماكلالوطولىيالمحاقيفل
ياهعأأنجددالبهأوطولىالعنادشمكليمتقلق

آالمشأظعلكبرآالمعمعقأالوالهعلىيمهعشقا
الرداصثولآجمننخذجمأؤفيمغهام

الثهصضيقالط

اعداالههايةقيخملوبمالىالشنوثأفيق
آاأافىقافيهاكبميمفيماشف

ابوتجأليهاللمافى3صلىهؤألحظظمه

امففعبخصمال5داوسنا
فعقكىياىدعللتفميهمنديلالهوكىمشقكأت



ح

اماصمئألاالليىممدجقلى4جمفلأإا

اسساالمهمسالهصلهلبئيهددئثالأ
اياممننءالياالوو

ائحالمعالهيخبماكلسيعالمأوا

يالألصوئمالساوإئثىا

أمالوالمحتهنهاقص
اانمثنناصاداقامحهـأانفماألاليدإظكاللأتثاا

امئالالابنصحىلجلىممئنعظمطهكأإ
وإشهغالهـهأمدعتتالبهىفمفماساصمإظ

أيعودنتقضذكبمعادولت
ودالخدلنفأوىدىبااإلالهتأوالمممول

ودالودالمثعنيالىفممبنالواليدنأا
اآعاكرضكنمديكالفامفتيدمقبمفه

االكلىلحعيبإلنليبنبننهؤإاوالمجبنجالومها
الحلىخمىالمتأمأحببخألاوومأواالكط

المالمممعةواسألهالمجممنهومالذجمأ
احناضوفتهاخأاوقال

رشكانألعلىبةإصوبالحوصبانرعسعيقيامقةأياداألباددء
انالتييرللدروالصلحاحبربالحميوافاإألمقائؤفابهعااللئ
النعأيمقدهالففىيمليوعوىلمالههامحهالاصقفممي
نفراقلىوهالهالملىهدودولمميقأمادمفييالهعالفهافا

طلىمنهأقووسالقكللمجبثطكلوعاذليبقهلقاعقهبالم
جمبوهيبامبفمياظمافىعليمنفيليثترقفصثأيهمأقزكا

وعالهثغبكمشغوفيتهاهوافقصمادفاهق

مخهرديألمرالوطقةنقفألهلعليوفيتجذبيددلماباقأيألداهاال

واصل



11ء

ااثبفةالححألامإقأففطىااليصاافعهكىاوا
فىاثلمهمفللالئالفقهاادالفالكمالىموم

صممأمولهثألهثهلهبهالمطماالاللمتهتو

اللممافيابألهنناساللغنلوجهبمألمقىسعد 51الدثمي

ععهقعأأطهمماليفا

شقعمتهـثصمتنبهبلقهعبعكاليا
لمتكفوهنمبهأليقلبلفيتميغيه

لكلمابغهبقدبمننتاشتهبممتماتض
كاهىاللعثهالالاعتولمجمةماموهبهم

هذنمندأليوبىالعنهتبهمداطعاإهقليلثطتصدألة
ممهنجيثهاكبنيهوااق

ادععتجمأاليكألممايتامنهأبم
اونالمحقسبتيرهـمظمحعدبهالمتقق

العمنانأنفىمبهآلأقليانالهعبأقأ
مابمأقتنثميمنيافكفالببما

محمتماظملتظيدأبهمياهبهييخألمجهلتا
نئةإلمالةكاهمشانلهنجآبموقكليرممن8يأل

الةههحيحاياعاشلطالةمسلطاشثاقاء
لطممننامادصلتىبدياس

لينابرهأمحضفيننصعيتذاوباثعكهىنم
جمههـنهعئألطنهايفاىكالاوقألا

عيهيطممموسهكياننمابهابسكل
الىفماىاطناسكؤكبمامنفها

لمقبهألأثفافالليأورافي



11

البطهبهقكللهمنبخلهصفماثا
ومحهتمممهتالتعوا9فإللعاسعوامهمهثوفاممومتآبمهاماك

الهممسأاطعدهالقعلىمهفمصاكلىالإثلاأأ بمليمثامال

هعمالبخألواليغألبهإدا
يألمالجمئالبمجملفىيةا
عىلالاظكل1أا

قلمممتضلمهمالهمإصماظمئااالععههمالمحاألباوأهاثرممولأاأ1
1105

تىاغهءإلميطهاحلممياأا اللهكلوها

هكىميفهبأطو3يكزجمامحيبمىمررنتمهمقهلهمعيثإ
هأدقعداصإليألهمالمجوادجماللعفأدالممياصوبالباإأآ

تعبهيقالعالمرمالهمهئنيدمخبهألمثاليشعالكملىيبم
لمجيالالللالاكللهثهنههممقاهةخكابمنأتممأ1 أث

لقأباياسعألافقاإلمغراأنجقألجاههـطاقلماتئهتوأأ1
ععبالاسقئممننلىكييأبهئظكلثدجمباب11

هـالسوروالياتتيقولبه9إينواألممطنبالخاقسثيث
1001افمأدالامنهنسموبخألووالمهجمهافواةما

وثاليأؤلمالهنوالمطألمحإذالثااميمنم
انياضيماعبدممتدكبروفأفاااللئؤغننهاماأل

هالتهحميفاصكماافالألم

انبيك



مسعساصحلملم
يأطيثأياكبرمإليأللوشاهاهافىانبملكيا

ألكوكالثثهفأواللهاهناىامهبمهعمل
أكناألصفطكللاممسسهعنهااال

لامعالمئمايفعيمنبقابلةبضماىوأطاقبلع
11اخناثالىهقشلمكأثياجمألشفأئلعت

أالودالالتهملينننالقوامإهيفيابالئه
لطكايذقدهااسقحللسئأالحماملىمنوعفيإ

بغيقماكالملدملكو9هوقممبنقملبيامحمهزآك
الفوافىولمثلعيأيأ9لنىألوطيئوربصأ
أالعالولىهيألمحئاقبالفأبهألفيلمحفلياهتهالى

ميأمنمئهأكفاسمنبهننيأجمماياىياهيأ

الهماهالىامملذقيئلمفأصقككيممهعهالهنتولثيح
قدبعههفقتلظنجمعصمنممننالتهمماآاللعلبه
يأدناياممالالسهأياأمكأبدرئمياص
ءالمنايألللقاعيأثبداقتطبثنأنمالعيستممفمنذ

أستيأاله9االمعنأهألقنلقااعهفأمهثث
فوقاهدخممدهكلخهثافىممننمحودنهأفيلىمالحهه
لىباطقصمنلىمئجمبنسقماياىومأ

والمنابوالقببوامملهواظيبقيجضبهألشماصثحالتلتيحت
المىسلالطاثهالمحهمالقزيممادممالنأهـوكيمنالص
البلملىيةماصدالقكلفاسسمالأامناعليه

هـنفعنأبيجمةلتعأرععهلدهاكىلداياوقأ

الهمهيياسميممحطهيلمتيمبهزمصأهدافلبم
هواىخدهوصفىوتيجميلىهكبنبرووسنالمنإلعين
راهـواللرويبنليلامعهقبهممنناسمنالودصثغ

3ء



الم

صححمسسى

أححيىصىى

في9الذابهقأعواللحاطحممي
أوىوماورصاكالففاطلهاليدماللفطثمقبالهـ

واإلسماكإليأقالشيلاللنيمغمتيا
فيثممهالمابملللهلىبهفمازواثقأواهـفماص

هىه

ميكلىهلط3ضندفبمعقمليمق
بالوالليمبأبنباياالفىعولمواللرءحأطاا
هثلكاصالينألبىصبمؤبتنالهثىهاا
ععيلىمانابما3اأإليألمصاىا

ىلمعهمقمالمديوإشفالغايبجمه3يافي
ومقلىقمفأؤهـيمملببنفأاممادكاال

وامحبليتيلافهلهاكننداصبنالمحأ
آلخيأوخقيببكهلىالدالتالقيألسلياهاتجه

ثعمارنبمءبمهقالفحعثنةفىبمننانابعيدهفمف
اممااوصلدبخإللمابهأمنطونمألمياصجم

ميالألعهنىالعباناليملثهألابنكنجوببهألدنأكلهديثهأ
يرهأهدهفمطامابهيخالليمئاهـإبظ

مممأناآكيهيزفيومناطوبيثاغثمنأاقنلهاغ11
العكهالببنفلهأثقيللنماهـعهئأجمننهاشفح

لهعنهضاللهالفهأصمحهااوقال

وصافاتجاببالعلىونلتقالومماانممهليتمالله
امجبأنكعناوقالليممومماالففاتشا

مماالفقاصمنوالفيينوصتهذاوافدأمام

تمطوكىومنيفىالبالهظجمهـعصمماالىتوفد
غايهداالقمبمحأضيافلفىاصاكبنمبأوافالهمص

أدئنالكمحتناسماض
األ



11

فهفملماصقيهصلعمبهننىاتلىامسمف

وهـماههفمماالالؤالوأفالإعالأل
اذلممندالعاوألناعكلامماليكايئفيفال

هواهامحيألياتماولهعابهيعسدسيامهبهايأحض
حاصيهوالنعيملواحابخبميمدذاهقبهلىف
داإوعلبامبهألهابومممماواالع

حميلتاالىإلمديهحفاطونجالهلاتالقيامالاك
دهولالمومماحانب

مميمالههثاهـافيفلفاغياعياذص

راألاهفيانكلقلهتامكلكلثحدابهحمتو
ةألىتتهافال

هسواإهافوكألصالامحيأمم
وىيثمبعققالكاثذامهمبنهى

سطوىدنهليمساالفتهفقلتبخقالوإلهسفالصمل
هثفليبادعطهـكاخمله5كألالههعلان

ألحدممهجاالذلليهصيمايواودصسليدالدأفداكد
لشلوثهههتعاياسيلىخننسبميلللقامغل

لبوجمىنىلبئاهأعجمعيلىهيألقمب
مهاللىستأثأالياطاذلييهيناو5ادمحاألدك
اومالمهعبالوفعهةألأىحلبهي
مامهالمبابدالهحمامكننالكلفدط
عاوريوهسماهندماليليكلهثيلمأدهوالله

ذهفيهمالمقييفقالطيااهااقلكوبغمهممياإفلىتنث
دسىالىلمطكادلمخعففالبهبمبسهئكتجمتيلمحبدك

ثاعفموافتياعبهألليألىانجقهك
ا



وثيه4أدقطههثطممله

فمصيطمملمحعبلمحلالهبهيالعيىيصأ
لهالمحعثماالمصملطلمعلالبلااليي

هألمالماسعاعوهمأكهأحت

7ىممفإههلمملىاممآهـ
اصأئعسمدثهلمعاممهى

ىليمقدقاسمأحارمسط
مالمملسمأفسالمالالقث

يممساليخلغالطكههتلمميلهبال
جماعهالهعف
همإلقدمسمحلىلمحهالى

طهدماكيتهاهعتدالمحاعتوى

بقىلممهثايمياطأهـعليم

جلىعاسثهلمعيهادمحيهثئه

ههكللىصلهبفممتليممجيع
خقللييمايممىمخههلههتهيأمي
حميعأكهامطليلهألتشا

إهمهتايرمنلممدلتسالماء
موهرهاليممسدمص

هالغحصماتههييدكالق
مالمففالعلىلهياأل

فللمثم

ممه



ياكااجمسلم111القا
أأمالمحإلاالبهيماناالممما

مآلبهافىافيزمأاالثيإأا
11ىااوثااثلهما
اهـبخبمدالققؤممدهاقطف

رهعالقلى
أأايلئتهلبعع
كأففمأبهألفالقاالهعأمأة

أماءعاتاممتققلليمال
أغأملممأاقافاسفل

أنألهـ3فيوهبكم

يأقةأالعامأهـاورصألتوب
كأعاإلثوئهفالنهلىممالقنتته

ألثماماتافتاصهلى

وومفبمامنانعا
سقاافممألاليسلمفوففلهم

11ااكواأكنيالظللهالقليبآظ

هلفيأمحهوالبكثيامعدنالصتحيثالمهنفأعهتوغ
تأمالعمغأهيبنقمطاأفىالمممموى

لمحنميهـيبماطماحصبمفرضمافئيدصصبماكهسوفال
دمدالممعئمسطالبرحونيدععباإقهاعادك
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الوفمغئييتافليياممألثنالالخياللظدامت

إفمالههبالمجامإذمملمأعيالآفىنجسياناكيقااللفميح دلمحنياهاطأفأتبخإفقوديامفنىفطيأهف

لقبمافهبعاألمكالاهاللقفىبهألولميالياكلجمميمبالميأ
ثافامغاكالعئبهممالتمالولمبعدافانالهوا

أكلنئهلفطهودففهفىمحفياجميصةتو
ديخاأعاالمملىبمالسلىإهقهانديااأا

اقصفئملىفاميكاعادسطقطأاانمممهغانكان
طمقعالبعابمالنصأأمقألامأااواالق
ثمعهأمكلفالنهلخمقماقى

الخليالئاتيكصهلهأليمماامالمفالط
قعألىعهةصمممالطقا

هلطيهايهالمابرلمجفيويممبالمحعانجالمنافهاكل
ثهاادمأافقلىأالمطفيالألقهبةهاخل

األحصأالطاقأثأاثصهوواهـسلىطاألاليبالممث

ابنهممظحفمالااوولالبهماالأثطههثمفعلىفتأععتثفل
هيخالبهأمككالمثممماجمنمظثااهافإافيهجعههالل

مإلمجثمالبهـىهاقيومملهضائأأاأالغيلبالثااهقاما

اأاهاكالحأساذضةأبيةهمممااالتراضأحفبالقوبثم
صثاليآر5اةتءااللائئالمحهالخه

ضئىألممحضقنااههالذداللانفيصكافليالورل
أدأيمهمىممداأافيهـها8أاووقةههيالهـ

جمطالليأحماليم9لمحفااأميهأالمهأكالهيع
العالمءثمنأبهباحفااصتماةفلكمييابهكاكىبقتالطؤأالثا

نفعنأبهمألمالعهاقدالليهأ
سه

صصمممعس



ام

وادأالفوبهالاهطئمفأحيدمالااللعمهم
اكبكيامحهدالدجمأبهألالفااللنالنالهقمفاض

كبالوامميممكللفجمقعفطهمتعفاحهاعطيشاالهيئهاهيهنع
ثسلطاأشعفهاافتلههدهـفيكلليهى
تالدينالأللممالآكقامالببنهيياصييأ
آصفاالثالكإلصاثطيهفيكعان

يخضاالاللحأيميملالمانيمتثيمهاماميهقمامتي
ألخإلتوالنبكلماكلفعأقااطال

اياث

الذهبهحإبميمامهيلشاكلالعىلمحىبمتقيفاكتمتفأكله
واالدبيناللافيلتمعأكبمإلمهعئمإتدبأاالمما

اقعنهبفومماطأممالبهلماالجاب11ت
أامؤآلمحالوقأاللمحوفئافالههععحهمأقدس
فهادوضياألببننصظبإدغمببلألذاببث

لبااووبالصلهاقالئاهفأتلىمميع
هاهاقاالمماوفتيافيالطذالذاسلىلياهنأفي

أكمالثالقااالف

فماالمماخثفهضاصضيقال

لبالعقولماأه9ابهأللمحكمبمييمجاالمملى
لفطوأتحبهتمموكأبمالهبذفايتئهبهالعوان
ألمحمغفهصومثابهؤبأبافيإلبهتحدبألبهل

أناثىفواليلهفاقذبجميحإلسبابوالمقلؤج
فىظعظحالهآلؤصرلكفمهلوسحئعالكينثصل
بالنبإمنقالمهنالمنيهزالوووعمعسنهاللطا



هـبفهفليبمالمثصغحتصببم
اليبهبئأفالئالفالالإصثب

عماأهمههـقآ4ا
ممااصثههالكريولبثةطةأثأنم
واسيويليماماافىظحننايىأ

االلههـكألالماا5
ااالبأ9ألوالئهائمه

الهمأدممىههالشيماقلهلأأ
11اائاافطالبهمفائةأ

االلطايخألأههفأكأيمال

ألمحهوءليماااللاابهئنمىأهمبالهاهمةا
عقممقنمقلىألمبأصاألماأإ

االهملهفوبالهمىهافثمأق
قصجئالوومبهألهاصعفقأ
ائقمورعليىسبخبميطفالجذهرلناثنهالم

يىوذلمحعييعقتساهعثهأألأكيالأليكأ
مستلىااألدينجفمفأكألمحقليلخطبنالمفأ

هاثبذاكفالزددلهماخهشبمنيصبعلهه

ونخمدتثكلالديالتصابمففاقممهـا

عأهدهمحلىاثاففلثدمموانمماكلبأأضأئميطكلفلبأن شهأبهلحنهدهالىايصأاسالالمر
أأا

هالهقتعاوإلماصصلوإملعمالههدطيافهيه4أأأ
حاليهقطالمحبقلفاليذممننيهوفاليخاكلقيلمهقإإ

ليص



أ

ضالباميجمالفيممأعحثسكلللمتاحيصدجمهافماإ

أأفلئاثفا1الهمبمإلعقاااهتثاذأالشدكئت فطماباهمباكأثأثثاخأجماقفيألطما
إميبممياللدافاصئاالمطاليودوققمنعك
أإألدئهالابخألتمأايصجميرانه

صثافممدممطجمهىممبصمالاالفههافههص
الهامدأمعلتعفيعنأبخألرهكفندلظبنهالما

حنهألمحلمااعاالهوجمع
ايعقلعدكقاكألأثطللثمياقله
لهمافنموماحمييظجمننلهوكمهفهمعأفا

صناياأمهيفونجكمعيىهالصأدالمحلسأمحات

يهاجمههالافاقئمبننأيمالفترلعافاشق
الخعمىالمئاانطاعهىصجمببمبعالهعمعأفةانالئطاا

مدلهامإقاهاذإبمجمرمنهدةمأاحالسغ

طثاالدظ2مهلفيللياءهافساليحاائاتالفا
مجمالكصلالهاكبنلماتعاثفاله

فععالهتعأكلتاينهأفالى
يعانقيآاويخالحبهجمننعأيخهتمساآلماتيأقلمب
يهتنمهبوإلييلقجمرالىحمئامداوديهوقمهـأالي

هنئمفالالهـالحامحبهممألممافيلثحلانئاال
صهمفصههلقلبقطجمالهسطاعمابم
ثغفاوانلهىكلعبظكوفيممتعنيلتاما
مياالمنالموأليممولىئنيضفموليهالويلوتلدفا

لغاهـضهنههاصفوقا

أهأإيكصاظظالذسبيننمهاللقلوبيامثيافال



اههالفاالنااثيالئمراواللييأغمهخكلت
ماقييموبتكوفأسالمحققالهاأللتط

الاابمأالافطاواليكمدواكقبئجمألموتكلتممن

اثأكللناقاثأيمعبعكيىاليقلهنأنسع
اهـصفيفممثهوادواالمدانانه

ئمروالهبصماربمكيمماللمحصأهالربهيلئبهبأفااحأ

فالموالخالهلمهالمفنايرىممعبهبلحالوممائم3اقتعغأبقأإ
اللمكالاهل5وضغتالعشتمتقالته11 آعلثهولنالئىاممبنالبرحالملاصاومم11
الالىمههاللفجمقنابمننحيتمنااصنميوأ

أجمحماهيمجققلؤننبالممهمئبهـمماللههمأبا

ناروههفهقأصممبندهيهقوثسقت

مهـووهيممبنلهفئميلالالتحامفأم ث501أقلاثاق
امويالقيمكملطيفمعقأياالهأفيه11
ديوهلبماالنصوفدفوفلميألوانااسماحاعاأ
عصايهداكجمالفوقلهففاإيعنقدموايفاالأوفآأ

بامنخثتمأىفنلمثبملمجالالهاقادعنموأ
مولثالإلمجوخبنمقإمذاالخوامرأغ11
تاليدسالهمىفههتيماألمطوحتالىاكالالايماطأأ لعأهـعنهوقال

فمهغتلفالنيعغنهفابختيهتااعالعماأنفبئمأا
يهواالتأاولمحهدبلىبخاناأاخاما

خحءتء

نمهمابه



سءة

حس11 هبماصوراأثاااهألالىبمالتااللهأقمقناب

النععادممايدمفملهممننأفالهدياهالمولطاأ
اماياشعثفهسااألتهأأتالفشهلماق
هخأهعهفالضبهاهمتانكإلكقالفهىااالالق
االهقمالهتعفيلئباالتايغاصمهبيايةغاا

هدكمضاامالللووويلبننكأانهأهه
ابماسعهناتبأعكييملطنممأالفعأهالىت
اجمهـاليهسلمحتدماهنزهالتأاحلعآمماهصايكت

لقالمحعنهاللهثوقالا
تفىإلىعماالئامماالالاألبرهااهاص

ىالفالفااالصدلتنئعىالنطعمأيماأ
ألىمهـلذقايهالهأا
باهأالدمعثبمأللمحف3يفيمفىعخئفأأيطامبي

إئممماكيهأكناثثفكألمكلطةثهطضءتجادت

المغقلمثياابأيممماتصحغأأصيال
اماكتاحاليالثلنجئيمهاإفىئكأاأ

اليأبىمةمبصأذ
قنبفطقلمقهوومادمهوممءشىملأ
االىفاا

عاصالتوممعبتيقبهبيبصعكثلهاهاليهخمىتةىهبمك

يديمهضيىنامقئفطوجبلىلمحتةفيضخبدالأ
ضطاظتهوجمةاينأماطءعتاهاساكأبباهإل
11همظانهيعهطلإفاومأصهسهأكاكألمطهاابنالاعناهـإيالله

آخعتمكادةبقلنضاالعمألدضكبملبالتهعمأجممممؤعثأي2أ
عتصخخ

بيم



حيثعمى

عثقيمايمصاميميكالللمحعأمحير
سوالالطالياللمهيهكالالييالمحدالث
الشهحهليأمليأماألمامهعأا

فىصعالكهمما
ثمطكوصءالاادل3هم

كمثى

باحالكلحيمهحمحكلكفيرطل
ءوو5يبثننممنمهلطمىحممهكلططي
ءايصءعطللصهـءلمحممسه

طهلمحم3عثحديألسكهصأسصصي

يوحموالثلطكلفيينءممممخصىقىهـا
ءمرءحهـيضىثهمحح

وطىغهألمفءكد

الثلىلىىاالألهيقمأو

صحهـدكعلهءبطيك

عأمكضمسيئهسالا
لعحسىم

سهصمالكا4ل

مسحح

ءحمعممىلمصعمهص



اااا0101اااءا
سمسسسحى

سسىاسصممص
فيولبههطثهرهألىأصففهكلأمعمحثكالنجزهحةتثحلىحبأكطأ

ا

افاكلخالكلاالاللةبهلأأثمابخلمحااحيكل
تماعم01أاالعهثثمبرهمثااألالة

ةاللعمم

اءاالاهآلثإحإ

كألثهدئا مميالعأميثااه

المكرفبباركغكقم2أ

أممأعألالمحاالثكاإصأا
فبمااللإعهيأالأث

يوممالياللألاليالأكلطلدوبهثحجث

أاركلهـءيعالاحمثبمهإمماالأ اممالثاجرفعثعحاااللخاكءفي

االلالاالاممكلححا
اارعلها11 051عالأهالالأإ

اااععامااالاليهعنجمفإحز9جمندا

أإالاأالهاحعمجمأ
باللهالىفالا11أال6أاأال ءىلحعص

أوودممدافقامسبحسابطن
ادأاثفاهبهمهنجهـورا

لدهاوصهالاصلبىهمههصع
أحأاالالهمئعئحأبفاإلأ

ألفعالهيهالوممألا2أ

هفمالساحلبفلايهالألهامحف
ثممه

اطمهحصجبهعيحثدجم



أس

أطسسثفااثهاطاثمماالظميهماليااأمنعهأألحموثي
طاللضكلثطاذااالافأثاكاألمصالا3ظحقاظهارو
كابهاظكج4المجلئعامقأجمفيثاألب95وفى4غكاظالل
أياااهماوأيوفروبهاحولبئضافال

االعويقومىقتبلمببكلثلياهواهـفأفأتابشمم
11أممأباللعثعاممحئبمعؤالهثتسبلىاتمأقالد

إئحمعالأليافال
1هـجمطأضالصوهمأشالهـاسمطالألممال

اثأثقااللهأؤضالضإلهتالتاهرحالولىاممهأكأ
أنمظيبماكيطهءمفينا5بمأليهمقئلدإحىاطمفف

اممبئيافوالههيهوهـالحجمقححثكالاتفتىون
ءيالالأمانئفةطأموفاقهاأأأصحكمالمأ

ممةأأءكمفانأخيقيمزاوفأ
شهأكمماائماداألاىلعببكممالممحفابئأيياال
تههنلملىأامعاادجمننءالمآصاايهمضالمتان

فيمأفإلمبرلمحالممالىقاممإلسأدفياالأصضاإدطكف
هااااقوالمجأكبماثالشبهاكأأصئ

احهاثحيطاالخؤاألإهافقعهبالمهماطفاأئىثعحالحمك
هاهـفأنمااللةئهلمحنهئةئمهحمالرإأممرا9امق
أل1وإصهالهفقيهـجمننهـأنةي3اليماشصمبهمثر

ثحمكايكأفعهـالممبأالئلنبنبأندكليليعوبدا

نالهطخمهالمصةقا3
الرأتابباإصؤالعيزلماكلطبواتثقءهكاللىت

طمفافمممبأأذأكؤلمبالقااليوقاكممفآةأكهـ
مليئعأممأفمثأدأففمبهبنبكمنافكآلدمم
بخف

الد5أهدأل



ألولسببيجالح3ألضثئخمإص
اص اشطما

أعممثضأولص8طهححطهلمءمهكهييامممائاةممايأ
كئأشسدكأبصزكعأفلم3ينافميههكلمألسالهمأالل

ىمبثيمسخعأكىإحثمعتفأيمعقاجلىإبعيلهالىأيكطكل3110

أةكلألشتستىأحوحطكليءأءألحاالالعثىئشت3ايماقعأ أأ
ثعصأمبمههلثمحإمحمهماسءجمهـئئثيواماثطالههـائ

أأأكى2الالميييهءئجكهاءاكالياوالالهأ
امعئمخثتءتفهمؤصمعطثاللدأم

1ةمألأصالماسصطئأبضفمصأ
لهفيإعفتكالط3ولالالئألهعنهـةفالميهوإنجعيعالهفالو

ثطئثفىليساشحهـالفمىبمم8ذفمالممعحإ

لمحبالطثسهاة8يالبألاوقاالملىفيهـالهاحاا

أدسبصمخلالثىببنابىكطلجمهم9ثه
فمالثيأاليبئؤصلهغهقخانلمف

حإلصئأطمم03هماااماس1إا
أاالهمطافالالمأامحقهااعم

أفاعحأكيلانماشالاهءهادممافف
ألهوائوضأليأفألحفيدمثظمةجكأهـ
عأبىأمأكيلخشاصميكالالإلىفقالهابعاو

المما9اعثفىأإخء92لغتيهمصكلنجعمصىبخالالمحنسلمخأ
اأ

111ثطنىااالهـمىكماأئطأأأ
اأثنالالحمألمحااللطاكشلهمحثفأعلقامفاق
ضالصاأبههاصااهبأممالؤاالمحطانااثمال

كصننفالنهييمكوممتاعهلفاصىااأل
11لألصاطعالألطرإصةقلمجهضواثههيالهفيثالى
أهصى3ج



أق

معقامؤإحعماللنجبماثممياقاقأ
اأ

ابفمدصماالنماابمففيفبالمعاالياالئتهه
ئمماقاداللدمالااالممبنالطالهتعمإذدايناامأ11ك
فداأهـيالفياتاالالقوالاليمفىيهحلمع

لهقطيثفيؤقيهجعةلفثيدامأض

ألشاممإكإمماههـافلةأ
هاالألوممأدبألنهالييطالضاإاالحأا

اللءطحجمئيمبمامعاممأكماثاأ
هطهللمح

الهاالثالقاففأهألفاإسهقلياامألثثاالقئايبنفائادافياققإأي
اهالاهإحهأص11اثثكأقمبمؤثأالطفالأةألهـفدههـ

كاكغفاطاللاهـكفيفمليكالببهآماففىعتغل
ألؤتلأفملحهأطتهإالئإيايقمهبالياالباثمأجمالشايرهـنإ
فمظجثااالاجمملىإ58ادافبفيممأالىاامثالق

دثأللمجيكقعياضأىئهثباليئأاحمأ
الغامنمأ6أمايخثححيااصالويافهالغفأمملهمفيا
ص

لىبأايبمئلروبزةفاايااهمالهفالهاألثهـقأأللق
حمححأألمماأرأوقا

فأهفاظلطاطمفلثأهسق

إم31انعأمطلصالتمميوالب
األهـممألأل

ثمملالهداشنيفهاممكأ
لهأأيأفاعىألأحمسمواهاألمحأ

انفكألشصكألأفالمغلوإلدتهو

ال



أمممم

مممننأمامكجمقىلطواط
بهوكألعهكممهئابهاانا

اافبعهعاناباالهالعايمنود
ىإييماطالوريهبئائأهـقدثأمماصالالان

رالااللملىاالثنهأناإلتالتنفاحقأئمما
قاباثغأللمنأدممتماشصافو

التعاكالق
همنثيدبتههمقماقادفقعنا

انالنماكألفكتوطالمالول

قدتمألالاالوصاادفحيماطيآا
كالمتماليمه

لفيىالمهتعالمحهسيمناطابمفكلاتمح

كبأيخزيكوأقيأبى
يقمهياهاكألسممهاللباهواهـن

عغأاذوقوايمأصديمنهـمثلطايا

اتالمناثمطماممباهـالم

يمبالتمالتهاالوالشأ01صباهلؤا

ارهفألمحتكألانجمابألفملمحييفىاسع
أميلمووبالموللهأكان

ياصالمليببايناومنذايفاصمقا
الئفها11ممبناألفاكلادناناهـانجا

اهلليأاثأممألحلطايلططلعأفاوص

النأهوسهدبمالمقىالهيطاالشبا

عشقابالفمنمحالجعبقمنحلعنهالمنالتهيفاصفاوفلى بمالبلدفضيمنمباسمقنادئلىجميثادبةءهـعنهنمههعاصعنة



ااكمي
حمس

ءصعىثمم
الىمءلبثظدايعفوبةللتثل11كقلالمإلللخأ

قهاعاليىاثتهكباالفمامعألهـثفماءبياقكهبئمعأآثصئ
ايوصلطكبخزافىبالممددمه

هالآلهابهؤأألجممعألمآلبثا

علمقشلطصالركلمالةوكللاللث
اهـا
القهممبنآلممتاديأ

لعبااكبرثءأأأ
مهقاالقطصهمحعبمااللممافعىسيإممأأ
امميمماماممي9بهبنصؤدقاثعكأكهبأ

بأماكعميهدظتأتظصا

والياكعاصوة1اا
إأ1

ظفعلعأااالالالسمافأ
55أ

راكلهيننافياثمهع

حيلباممننيرتعلهأنجكيهأفإك
لىقهأياالكوياالسمإلفهإ
خعماأهأدعداإلىممفماالممعااللفيهلىعفةإلمئهصاطصاىا

118

اأمدالقوالمعيالمالثبمانأاأللهالها
اا

أوطكاحمعايقاطاهعالةامالموهصللانايفهاالأ
باهممىأاهجابلكهآءمأأايامةالتهاورأما

باي8بههفاشمقماطدأيفنهفلمهأالعنم2اههلمهنافرواةحى
افىاقفالئهوبنفلاألهأبمالجمالفمتلىشث
مبمممييهانطاففبرألمالطضيماصكوداخمتمالعىعئضألمجالتخدين

اافىالمائصغمولهـاجزظأبأداشكالةشدهاص

مهأ



أكميمم

أأبما9اصامأكمفمماهمىيجمتنماالالا مسصعسحيع
االهالحأوأكمثهطمثعأعالفع

أمثاهأصهثالااحماللابأدكل
الىأثطكألمعأاووووحاااالقا

اافئأصالوق
لنفهـللفىههالخأألاألوادلمحايحماممنمن

في6مرمماههرغامنمجمإاآلطولاد
يممأهـيحيستقكم

نمعسمهىالملتقالمعتوبنةعمعمتى
هالتحأفهيهظعالمهااليامرممما
عمههأقووالقمكلتأيخييدعمععمع8ؤ
يالطأمأمةمماببخألانأهاإبدما
أقجهموكأكإلبأممالالعا
إاأممالالإالالفالداحلطعابيعتىاهليا

ااثطافاكإلوفيمحهلىفص
اهفهاالاللنابفأجملالمانةييا
فأجياالأثههامبهألئأاالكمبهلوال
أنجألمحأطنلاورأإاألكألاعئايزولو
لءأإحمثوثمهنراليأفيالا
األىأاليبهااللمىممقاصايا

عةكعبألقضسقيييزامامماكامق
حكصأاعمماؤآل

هىأالعابا1تائكصهيأعمابوادجمافنافيرثحىث
اهحمكالصاالاطأفطهابملكتأباألككىسالبيائلىع ىصىأ

حسعحمعمعمثه

وبم



طب55صمهجىاهـصت

قطأر9بالقاصثثألالفألااتثقدالنهأفنمل
دأهمالمالمااألأبةيهمممااللحىالاعدولالالولفااليهبماقإلابي

قاأكحألالافافكلفهامحهئينقافيطتالكما
كهثماألداثحالميزربهألجمياأقاهالفياإلقاما

إأأفألااللاصوفال
يبصيالعاعفاأيطكأكلةهطامىااحدييله

اأاألأاالمممثالفمها
ننهلاانماياالفهممامما
111دااللاذأكلفأالهاماالف
ىوممطامميقلمهبمجمك1ثشندىاإفمعاالاماثماله

ألمجطاايهإلااللاالأثحأا
11اهـااممهثزالبئاأاثماوو

طالماهطكييسمأالعالهاطأكلطثةأ
مامماهالمماهـبمؤهالئإ



سجمبنتنىماوباااجمأئىألاكأوجمافيهصبهت
اأ11حعالالهالىاألائاللموىىثاس

11الماشولمحأمالمحيى
المبهـإثاأمأإكلكأثالابهلهصمافعهحثعيااألآلها
هاالمابهاشثأبلعسالملثأثههأةا

11ةلنمهالفأ11كإلهأجمأعالهسمهفمالاثق9
ههـاأمممبعألفدأاافافا01

األصيرمههفىمطيهصهبمىهالا
هـطقليقبممحمهـئالقحآيماطأطص
أاهوقأأمباهـعمااالمضنفاإوللتفالثأالىهكلةأقمااف

آفيففممياطهااليألىأكأذإيقالأامح
صىطيافينظكالهلىأمأأأالوبرثا



ممايأ

يئابطدهثهاهعبخبنثبأمثلدأأجةهاللاللع7
المهتيئمافيدجمةالثىفعيمب31الهنأقبةي

اليممالماهقاوفيكصاألتفيعلطاهاألاهاكايئاطاأنوإا
ريم3إتالساةداودط3ونننحلصحممافعاناالنأ

11هاالألالئهلفعهأنففأكبخبمنممأيهاللى
اثمهالوراصأوثممأ

ععىوااقاببايمدجمث ا

ممايأالنتهوالدحبننوفالفألمثفيأ
ا

لهألااشعنممثالىبهمهعفطاللهفئظب

نلميهثسمقليتننصذداالفعفأة

يأفادشالقوالتجفيدلىفاال
نيدىلأكامئألىجمبنمنأافاثمبهإسه
اعذوهنقهالقجمبنثبإلت

واشباصعويوالاقننضمنهااثأهياومميأ
اتماضأقيماقليىلمبعىادصاق

ا

هملمحهـاامحعاومحعثأعثهأمعألىي

يأمهاالمالديهئماإداننياباالدا
11يماكحواقكلضؤدالوانه

فاثههـاالفاممشقاليبيمثأاتثألتهذهالا

ثببنييثىوجمننفالتطالمهومنأ
طاممانومماجمالممئامناففنالىفلا
ه1

يخفعهانهاالقلألبموألا
ثمقيقهطتخمامنلثبمماأالمأللمحالفماالل

وكبرنيومىيطمافالمهعحهفف
هالمحملهلىدهتسجمبهننممالشبلىمإوروم
ه



امم

ثعسسعح

طسهههلىجمكعفطدوال

لمععألهخألقه3يكأأ



اثأفاجممألنئالتهبةاتشفالكألإفىهيعممسسنبب اإااا

اأعسمتاأليةيهالفىجمماالأهجميملأكأميماا
أفانؤثفهامهلدابنبوماقهبمتيوكطعالولىثثةا

إمميفعألإلئلظالئهأيئهاحيالطكال

فافىمأابهثألد01بهبمجماثتهبفهفملم
اكمادثلفىثالكجمبهةاممأفمأاأا
يمبىياهبيينالهبوكطلؤادالمكأللظباليألساافىمأاا

هاثباالفييلفطبمابمللاسمبهننلطحاثباوالهصكألافنالى
اوقإلا

اقلبهكىبجبهأث
ص

اليالعثمثهااذاءالثىفالواطل
هفالظفالئابلاولمحوعهأثئم

ثالساالطالهشانتاال01

لظعألنالهـميطالثلىلبمااألأ

فأللمحالتنو9تلمقدطابهألكلىعبدك
يعفاافثقأل

اعادأهمالتاكبمااليالهيأطيالط

ءهثعثمرثةأإلضماماالاا

يابتطهاياقيالىفئأل11أا
طوهدتاأللظوكبوافميمص
لباثقأفعلىلملمبانالمغعأمل

الهأالقالبمننع
فهـعاالنالهاصيبوإللغرلىبخئعاقماهـمطاحاعهـمال

ابفيتمانبمالبكمهاضهتكنناظ
برلألمميفبلفألاكألالألسسمااللهيا

ممل



جمأثاخبهصآميهكئنفأآفيأ
11ماةبخزإطالمحثمبأأ

المآمحالبهكاللىفصمإعرث
امثأمحإلقواطضبهيما11
االويطهجأكأاليدتلىوضلممإ

61

حيصألىاصلمحانبمبالهـاألنماأايم
تمداأاللىاالباضدالولطخأيأ
كهعهئأ

أاالضالىممإلمجث

الهـحمكهاكهأعلفءكللىذءتأ اكعا

ابمأالملكككلاحبمحوكت امع

تباهفالننااللاالفى
االاأأمماوقا

فاثمكاممقتاالهأتلثمبنظسثأئايأأ ثعط

لىوأائاةالظاااا
حكخ

اأ

ثىمالؤلمالءلحداقمدأليااكننااللفهىاياهاااالأنمإب
ممااأالالباايالالفمالقايوالاحىاىاآلى

فالظظأومملهمالئأوألهجمااالاااني
ملتحأااألاآ

ادىمالوأأةثالاليئيقاماااللهافيحثاي
سغااقظفعفوكلفىكلبهؤرادهـاهاالللولغاهـبهاثأك



اغ

الوكلولىاليمهفأكهيققافياق

فالتبعادنبمتقياإهيالوراادقهسطيخ
وعنناشهقادمافالهعع

مناوؤةوامتطيدحهمامميعكفو
إكوإلعتموومجهفيهنكبنهادئالهاصع

قتهببوقمبما4بهننئحيالالاضهلمنعمشأ
اصثثيرفعلبهألواىحإدتمماقي

ألمحااللماصييففكالأاذلئماولفى

دقالصعهالتهممايهأوقمال
بؤممأنءيمهبناكهـاباالحهـأيم

كأأقئحاووسفههكهنندذااملىأا
ناهاافافالمماووتاابزوقعالطيامالض

الاأكالحيهاضحعضبهؤوصداييمصالطءء
شثفممشةبلمألياليبرااكنئبس

أففهـنالىلثكيههـ1فالنئهابك
صكبهأثئأثهـكمكبيكيهةطأتنطدالاثالماال

فكخء

شطم



اح
سععيع

قالةوبيءسهحاآلىلىحننعقالاهاهصي
مةهصمبايوىتىءأنكوكناهلبئ
قإنجالسقاتخنجمننلذئوالكذمماح

إقهمنامننماورقيداا
انكتعالالمنهجمممإهؤاندذيهكا

11بيمأاضاللناثفزواللوجمغصأنماا
أانوممهعفهأمأيمتمالبإوواكبمابنالجمأاكقأ
أأاالشةياهـجمتبمبننافوادولصدالأ

طاوقيصسانظماليكننبناوافىمته
الغعلىوفعمالقكننأخدهاه

هعالىحهداطهممنهيلهوفا
قيوصأتاهتلقدفياقولهبرتلساالعلمبينلوثدتة

لبميهياهـمثمتؤجمغبمولألةاالمملصتنأصتبمقكلالفمن
يعهنأاالليااىبرمط

أئالمتتلبمهكنيماحمهـاموغابخزالماويهاالليوثحعيهه
ير

امتوأماممالعمياولالاكؤالذفتيناقماالخعم
قاتاطأاألشاباحىطبخا5يما

ميفيثأبلالاهـماجمبنغافلهتااجمهجمأيبيهع

قإثقناقومنهـاالذاعبمماالللألملاابمكموألا
تاجميتالتلىمماقيمنائام

وكاانمتحااللفئصيعاننميهعحأنجيبطاتنانفمب

منتمعأقالعالتالقهواكخزأفطيىجمهتمقبماكلصمهكن

لماهاثعئهظناقأافاكألبختىاإلمحلىحألالىلتموأاللهق
ليممويفألالكإلفماالبمممالحمالعباهللتمهمئأممضهمتبم

جمالةهـث



دااط01

صصسالفمتاللحعهبهاأثاماو
11الوألمماوأهاثقهممهية

ذاممهالدافىوبنهلةولثأدمأيعالئفطو

01نطتأنممااقألعاليهاوماا
لمجدقالئطهمحالتهاولنرةكأااكألئي3محثطأاثم

اممأمحأااافىابهمفااأال

كلدففأاممصيالا
01اثعالموالمةكللهالأآاقا

اواابغاماهأفبرقلل8المأمحاداوصتإلبةمقمالمجيأمما
مفاأاأللقهألاااالماقلمبملمةاتالماتوثأواتةت

ثمههعفكالأل5
13

11اثؤبناهبندالفامموانمفلحابهعت
عااالمةفا

اإلواثألفمظا
اثاألاألهلععأمبهااه

أالجمإلهعا
إأابةو

أممملمحيىجمالاخةأمسبهـا
أيثأمبهلئو
كاثالهأيجمممانالأهالمماالبأل
صامميفالمماأثالت
االاالألااثةفيئهئمههامما

أليفاممإلهـاعيلمئمم

سووأجمةابخألاالباالئ



اءا1101مح010001ء
بشااكص

هاهمديئبمأطعألااالإطو
نتققةلتالىيممبزثمهبوليالة

ائواهاثثفاألءألتمهاالهلهاهـك
سالدكااوالوكألواأفاللهذورأ

هيصتاناصعيلافياففهألىوب
اويهولىا

اليمهالفثمميباائأ

صهمافرها
ائمقاقألى

مأصاممىتاالامممص

مأثمبنامالىمئأثوالالمجمأأمم
همملىوعالمفبمبنهلاصفي
نأمإلوهمدالطاالوطأ

كلهأجمهمظأمفحمأل
لهأاصيممأاألظيلمحالمئنهاصالإسط

أصأمأقولطميكزاكجمهالكاذا
اصمأاممتط

فاللبههمكلىأوىنالالعدالههامما

مأابوااللحعمهالصظاألىبخوامم
أاألامقاآجماةعئنمقيعهمئأ

الململفسطهببنيشلبهإ
لمممممأقضثتإهعطامكلهيهىاداث

ججىثئهحتكزصخئ



أ

عالاللينايهاهأدئيابمبناإدله
مسثثنقنأهطأعصأل

هـكالطالفأأأ
لبالقاثطاالهثدبهلطؤيرلمتنههظما

وكابويمانوضعنألمعؤاااد3ااقمبمأ
منألهمأهعممفننممهيثاأمت
إباممثأفالبىهـبمننقالووممادممألفطط

قطمإصأقلسهبيأصحممألذاهءإث

يىهلياالابملىالصكملىاكننعااشالقأمميكنماايإيأ
ابكادولشممهبمااالثأأإ
قهماعادفأكلقمطممننههـاثهأبممحططا

وعاكهفماشهقبننالوتتنأهىايئآةامثها
رلقهـهضمبنأوالمئاالمأف

ابايتااللهـاووكألئتالؤوااوأترل
لثأدلممبييدستداأفيهأموالئاسففنملامثهااللءعنياليفاأوقادا

اباأللعمنبابالط01بكاىحيدجمرلهلاالبلعاإ

مسأليخهالتهنممهناممفاا

يصليدةةالقيماادلاقيق3ياتلممألتمأ أممفامإهماأعمككيمشىلمممضأديطنةخنهـل
ابهثفيعالتةاماقأبخالكبنمعهـهيبئإلابأمما

وبكمللهبنضانوافيجمأاليقاادفيىاطماليدت11
ساقليهواودنخبزمانهخىالهرزتإدلإلكلهأا1

علىيمفياأاااراالفئفىبمث11
لعتنلااللمعىالمدأهسطهأالالدأأ صمىمحسصىسعى

بالط



ا

صافاعهالمحيافيالااعىفيالشظي9أهتههمممال

انعبملتنمهفيسبليابمبهيهقوهاا
لطتالي5فياالمبهبمفيالالقليماالنيتأالأ

امحرإلقأهـتاقوكععمدكمأبكبمتنيبميطقمها

اجعبدالتىألالهإئمكنيلمحلجخئأتالفيبهـوليب
و3لحاقدمىمههاهالىاحيعافيلقالسدطانممالاورفأداي
احمفالاالفيبهقمبهيععهألهـالا

كمأيثموبالمخممالمماسبجمنفيمماقه

تعيطكوكلوفكلمثمديقيع
نمنوكاالمجاىشدفيلثنبلحالعيتعفى

وستراثملمجهعالهعبباهافأحهفأ
لهدوسيابدالكلثلمغئمح

ثمذإلبتآأامحمإعمععالهياالفالهعم
لتهسبائحسهيإوفجؤنياهلاايفاحميم

ممالدباينهابالالفيكيمفأفهوكلبليفقتا

أجمبصإلمافيكيميلااطهأن

ولمجلغماالمناضوقييمهيىنجبلك
االيعافيكفاطئعالظامهمناالنيدجمدخههلغالىالثههي13ش

مإمهرميفأهاصايامهاكآاافى
هيطاققهـهغأدياالاالصاألألرلماطدثهانممأهالم

ال3مملهعافعدفىتبهبئاللعهـاألدايافيهأيهأ
ارايالألدلمجوتينهقكالكمممهنناصيمهـأابىفي

ثهبماطليمعدوألكألمطميىالفيلااللهخفلىميطةكألكل
خةمصاموي



ا

لمل
ح4هـ

اليعيمدسسحصحييح

نمافهثاطاللىأبمبككبلممثكلسيبنمكلكممملماهلمحنفيابالعهأفيغ
أحجعىفلالهكالحائفأاهواللةإلمللمانمداكضأ

ثيرافاطأفةصأإفيهطئحالنأفهلمعاييدلسثمفبممألاإق
نئهكنأممامهألهـلعمةولفىادهتاأجؤفالمحثهأه

مسسىوو5

امؤافبفخمحزةجمللمهلمفيويهألولايهبلجصطيالهبطاودممق

ثئإبئفمسكأكإبهبىهلأطهوالمإشمي
يظنصصممهـيصإممألأمنجيفيمحالطامعامه
لم6ثككبهمهلأنجتههأهأصثناممصبيافعيبببالله
يؤممقيامدهجممئمأصنبعاقىأفتألمااالياليافآةص

لمعهاسإرحمماثوءأأمكمممل3حمممأهااصالبم
أاألوق

مبمافىوعةةكاةلاةفيفلهنحمالإىءالقمياهطنصال
ثائاجمالأيمميألثوجهيانمممىحاها

طثطئمقباألمالىفاهيلغألطضغيا
ثيالمنشثهماانابثاالأووامفيهوويهدىفيبوب
لمثليدقبنالهإلسيكبئأحميبوبدإليالمس

ثمءاأالاألأماكألأمبنبثهلممثصقعاقيئ
الأأأ

بكهأهـالعاهفااللسعاالمجهتبهألثمالهماف
هافأاكمممآملهمدفاهـبننجممأثناين
عهـداالفجلكلصفمطالافال4
أباليمثاضلطولمممهوالتيالئمال

جميىامامنننالي7أ4ام
تلالتعاببأهكبننلمفحضئظ
ألعيداناعمبديألمتهفابلنت



طم
رصعيهيمعورسجج

لمولإلكلوخفينهأمإ
أ

يههنااوقألحةي9تمشهوأ

كاليأإففىصئحألحموعنبهألبيقكزثاأهدا جمالمتعالناليدألإلمألاقيفأاا
البالدايخيإإيمهالماا

أعإوةفيىفمالعبحمبمبمانمامأثسنهتالمكا
لمممأثبهـمماألفطاأسإسستمابخلصا

مائمةاىممؤصهؤااماهأ
يدالهولفهاىابادهئحلهمأؤلمظا

الخلثمأولث1ألاألححلماله
ا

أألهىايؤئالفي3طمهثهأكتها 113
ممثهالأحؤيمإلالطمماأ

كأأثءفحرألأن7مفأابمالء9فإلاأنأأغك
ءحض
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اهـ
سسسعصع

تعالصعمئههامامماااو
دمالمتميصفيمهلعاباييؤ2ممأوحاورفزجملىاعهدمنهيداماالمافا
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11القاممطيثطبنملدييالهثاالالجمأفعاالألممسهـطالعبلىلنايمفهايمفعدقأل
والمصيمدإداأبببننألغاكولهلبلىدالباسب

دمايعلىفادمموط7لممىصللىااسههعالتممنقدجمح
غيدقطلدمظذالغعليأوادالمءبذأشادافعشأغنك

افيليدالمجعدمهالفيهاالمنأعوصصجمباللغههاعؤلواف
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03ححعممكحه
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7ئىفاطك
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أئال6طحاعضض2الاليممشيهأةاحمهأإليالئاححغألالئ
ألإحهمما3بهمميااطالئيصننلينمىأأبهثكط
لأممصهـس
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جم1
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كاا

عالويهمادبعلكةمهلحهئنئفالإطوممالممأ7ههخلىلمهرص
تعألهيعهررةمالههـبخزسفيألهاللبمىغدلهحص

لهطوالهلهوعوكألئفيافللبمألهفيياسدكاإلله
ممهثأمهمالاقىيممننمهمحسل9مهككهيالدتك

وحمأالويخيدالنمىلهطيببحرنهالفعثعف8لينااجهس
القلكمىاليفدكافيمثدالمليىلكيمساكالبانةالالمسالديملاأل

هاههفييخكمصلنهدميشلطياولوامهكانجمألياومناهلمثئياأ نهعمالدالتهأصوهال
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ااسططمياطفاننمفنابتمهأنمثالمجمي
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يماليفىجمأثبويلثيعهقلبمبنثآصثلفيالصال
ةاامافمإلعدبربالعناكبناور

أالسعمفجمبخزكالعوالشعدواليكهمنبا لمرابالاداضاقايماللحالىهعئافاص

الغعوادلووالتهبخوخهاالمتحمانثم
اهاصمبهىلنطليزكالالاناثملا

يظاوفال

ألاوهالدمايظبهالتاهلطبخموالفأببقيالمناورالهقيقفلث

سلطأفافكهشهينالطالصاكبماجماالجمناكينالمحنالفصصب

الباتاومعجظلماالإاوكبئأنأتباجممواالقيوا
يخأفادوكقإلفلىمنحكأليقلمحماحعممائاالطيمؤثيقالمبثالبعوانف

وانااممهتانهبيببأفياهكممننقمالهأممذاللمفيالهافي
ااوقالى

دظنهاألليواىإبكبنالؤولتقاقعه

نىانالأللالملىالمعمملمأدمميىيبهىا

ثمالالنهفقأماكماقديلمنعطكنيونجفتياثألعملىأ
كأدأ4أنهأقةالثفاصعاالنعكبمعوشا4سكامأإ
ايفأقأطأألم

ديالىنالفيقالطمغأليلىلععثمحصثامئ

افأتفأبعتأيهطةولاجمفىممبئيد1أهـيبماأيأاللهةعصيمك

االهـجساثيوه3بياألمشاببء2المياكعالفهصأ صسمرلب
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للعايلثمئمامثديبمألهئههـ
مفىفلىلعف

يمالهموريمتلهخألكلثا
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عوهـثهثل

ممآيألصهىمحهيوص
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أملهبوفامكعسالاكهـالاطعنالألكوافأممىاالياقلبا
01للىاقفى

الهفإل3ثوضعيخهأافاليبهططناصفيليلمكيلئكي اإتقولفىمامالفالأأحمممننقصوا اهملكعص

فالههأإباللتايابهعالثيهاألالألالعلبهمالكاقياكوناقأم
ءاالهاصلنالبالكياممألكالماالنيمقالألللاوالمماعحترى

أبرالةاكاالساتدلبمالمأأكاكؤحألصمقيمهكلمميه
أتأظممىاالنتبأثهكالبعمبىالىانفعمب

هعتىهالوأصبمبمرممديامفغمتهوميابم

القأثالةرةقا
علفيكصكركنهجالطنمتغن1بدءملتيصأةإئطأابمتعههعايوالدتقلعلط
إاأاماش3بهلفاإممتئاهأ2ةالطهاويوهالن7دممععلياالمجيلمجا
كرمصمالطدإلمولولمولمأ9ابخابمامجاللىمىباصهـإدابراآنقصفيفي
11إالثراصطتدنباانياؤافلبمجرنةاالمهأمؤاصخياب
أألىثصأااصطعهلظتطهأثالىهانأالأليجؤالؤلمفوتكل

ااألغإبألاممأنقء2وهأحمتهاأبممغنافكعالهقموافث3طهدمحمه
اأهفنه9فإفىونهيأؤةطميأمحأللىجمالمغولحمألناقي

أأإعضأتهألابمالكيأيخصاللبخمالههألةأليففقالمقألمالعمال

ألجاثالأوألمفمؤكاالآلاصئخابهالهحطيتالفنايمملنبملي
لىجمالآلتبالآفاممفيلىاقمفامافيغييصم
11ظبمالاثفحفإالألباثاضنالكلالهةملقاقيفياشسمنا

قيةااقممترحفظهاؤبهبنالىثلذهولطعيهخدقألتهمنافي

الفعأصطلفأقلبخزطالهعيالماقمحثوبهالموقي5
أقهكنبمئما6هضفاذأصئممافكبماواقاصلياشكىسمبهل

ألطالئأضامحتإخعجثمالليهألالىكلالمحبماوكاللمحيبثاضم
أدفىناالةهـفهمأجبأاللإيهمأككننلمحاهـأثالى4أنعههيجمأها
لى



ليمعضءاسايوكعتي

نأبكالطةأماتهـممقوقالدالهيها
ديهاالولصدكحاقلمأبنهشىلمعتاصهمههءعأ3لميأحرم
لنيهسقطممئععذويغدصعهماصهعبننثهههعادافبفيمزالىكل
أضيهقتدباضيويمكالثيأمبهععلهلمطيناوأاهنالقينمي

يفاسةلمصتجماطللالتيخييهاللنسبلمهطيوقافيليهىمنجم
ويوعيهلعميكمأتجالملحبأمجفظملممباقمبصمقالنايئقل

ففيهتجتكهبرحكذكفيينن4شألقالفهنافقهميأك
الشلمجعه3يهكلخهاشتاهدمنعننيخفيهمماغهاتقمهاليدكسبما

حديعأديهلهؤاللناسمقالقطابنكننيئههاهالنمثىسيخقلباليؤمملى
اكهممصمتفاعاديهالناكادقجألادالندافمهصثمماعقمق

اقمهاالقثامددكاللداقممننهألاللهيعلىهاقغمالهلفتمثىل
جمأصيهيبملهمينهالتسايرالليخبرشاصليهبالكزاثههعةثمبماالقد

اومهمتناافافىباهكشعصحهنكننهمايهسوهيأعلىاقاناهنه
اثعطدثسمهبانللىعاحيقأانكبركللطبتأمانههفيبصالاه
اديهدماخأبالنهصخمئمبنحألمجهمحهلدناهيخدمهييؤللم

ايادميهأعدتمااصداعلىثميهألسوبلبزتيمانالنواودح
داحيهغهىالبرساثهالتيلعذما

محنهتعالىالمةيقال

ثهاوطوالالراالملىضهاورلكبعألماشسعهلقماالعيللبيا
إلهوأهالدينفالليعشقوفهثئكجىعلولتىنمنانقهياديخأتي

يهفلنلشلمنمالتعمواليووالثهبخيأشقددجمقمههاذيلمنبممأ
اكلماانييناحلبرلييةدقتجمياالخمميخأمماافئهنجيا

ثىاوهلكلصالميعبصد

بماكاحمهلئهاافهعى










